
Mai meditációk

GENNADIJ AJGI

Álom és Költészet
(Töredékes megfigyelések)'

1. December - bármikor is virrasztunk -, nappal vagyéjjel - az ablakon túl mindig ott a
decemberi sötétség.

Az élet - ennek a sötétségnek az elviselése.
Ez a sötétség kitágítja a tereket, mintegy magába olvasztva azokat, míközben ő maga 

változtathatatlan marad. Több ez, mint együtt a város és az éjszaka - valaminő egységes és
határtalan Esőország-Borúországvesz téged körül.

Ki kell bírnod még néhány órányi magányos munkát. Egyike vagyaz éjszaka őreinek 
mondja Kafka.

De folyton azon töprengsz, Esőország-Borúországszomorúsága és bánata elől van-e
Elrejtőzés, sőt Menekvés.

Végül is: a takaró egyik felét fejedre húzod, másikat lábad alá gyűröd. Slám, már várod is,
hogy minden oldalról körülvegyen az Álom. Hogy ölébe vonjon. Vajon gondolkodsz-e
azon, mindez mire hasonlít. " Valamilyen visszatérésre? Kihez? Hová?...

2. A .Lírerarumaía Gazetá"-ban hatalmas betűkkel áll a cím: "Morpheus titkának
megfejtése?"

Lehet, hogy hamarosan ezt fogjuk olvasni: "Avalóság megfejtése?"
Miért van az, hogy az ember - teljes egészében - a valóságból vétetik, tetőtől talpig

valóság, de az álma - nem pusztán ő maga, hanem még valami "más" is?
Miért válunk a magunk számára szinte idegenné, mikor az álommal van "dolgunk"?
Úgy látszik, nem tudjuk megbocsátani az álomnak a feledést, azt, hogy benne

"elveszítjük" saját "énűnk"-et - éppen ezt, ezt az állapotot, amire ugyanakkor nagyon is
vágyunk.

Mintha az álommal "Halálosdit" játszanánk, igaz, a Halálról nem tudván a legfontosabbat
- úgy, ahogyan a gyerekek háborúsdit játszanak, bár nem ismerik az ölést magát.

3. Mielőtt azonban a benső álom összeolvadna a külsővel - az Esős-Borús Álommal -,
mielőtt, emlékezve és nem emlékezve magadra, létezővé és mintegy "meg-nem
születetté" válnál - idézd fel "azokat, akik úton vannak".

Gondolj vissza továbbá, megdennedve magad is, Nervalra: aki a dermesztő hidegben, az
üres utcán... - Nervalra, aki az éjjeli menedékhely ajtaján kopogtatott. Aki nem
emlékezhetett az anyjára ...

• Ezt az írást a szerző a Cbange francia folyóirat Álom a világirodalomban témával foglalkozó
számába készítette.
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4. Menedék-Álom. A Valóság-Elől-Futás Álma.

5. Költő és Közönség, Költő és Olvasó kapcsolatairól beszélve, csak a legutóbbi időkre és
me$határozott térre figyelünk.

Elve a témában rejlőIehetöséggel, eltűnődünk:ugyan hol, melyik irodalomban található
a legtöbb álom?

Legtöbbre a "nem-célszerű" költészetben bukkanhatunk.

6. AValóság - annyira bonyolultan összetett, hogy nincs is külön Istene, mint az álomnak.
Egyébként vajon nem csupán egy és ugyanazon parttalan Tengernek - az Elképzelhető

és-Elképzelhetetlen-Létezőnek más és más megvilágításaicól van-e szó?

7. Előfordulnak olyan időszakok - egyáltalán nem hosszúak - mikor a költő igazsága és a
közönség igazsága egybeesik. Ez - a költészet nyilvános és közvetlen hatásának pillanata.
Ekkor a hallgatók ugyanazt élik át, amit a költő az emelvényről, a színpadröl hirdet. És
ekkor lép elénk - Majakovszkij.

A nyilvános igazság - a cselekvés igazsága. A hallgatóság kész cselekedni, a költő pedig
cselekvésre szólít. Itt vajon juthat hely az álomnak? A futuristáknak nem álmaik, hanem
látomásaik v<'lnnak (csak e látomások - gyakran fenyegetőek).

8. Önszeretet-Álom.
Úgy hihetnénk, "ártatlan" álom csak lakatlan szígeten születhet. Ugyanakkor tudjuk:
Robinson Crusoe a szigeten nyomban rátalált a többi élőlényhezfűződő kötelezettségei
re. Ne felejtsük el a Teremtőhöz szölö könyörgéseit sem.
9. A Költészet nem szokott támadni és meghátrálni. A Költészet - van, létezik. Attól
megfoszthatják, hogy "társadalmilag" hasson, de attól nem foszthatják meg, hogy az
emberi lét teljességében önállóan és mélyen érvényesüljön. Sőt, bizony még az álom
tartományaiba is mély gyökereket képes ereszteni. Bátorságot venni, hogy otthon legyen
az álom világában, és hogy folyton gazdagodjon is általa - ha úgy akarják, ebben rejlik a
költészet magába vetett szilárd, nyugalmas meggyőződése. Útmutatás, engedély, ellenőr
zés nem hiányzik neki (persze az olvasójának sem).

Veszít-e vagy nyer-e valamit ezzel a költészet? Válaszra nem is nagyon váró kérdésnek
szántam ezt végül. Hiszen ami a legfőbb: a költészet mindent túlél. Dobd ki az ajtón,
visszajön az ablakon.

10. És mégis, ébredéskor miből ered ez a meghatározhatatlan sajnálkozás?
Lehetséges, hogy ösztönösen vágyakozunk az élet "anyaga" után, ami - számunkra

felfoghatatlanul- hamvadt el - ezen az éjszakán - már ezredszer - az Álom fekete,
néma tüzén?

11. S lám, a költészet igazsága lassacskán kihal az előadótermekből - elkülönült
személyiségek elkülönült életébe vonul vissza.

Az olvasó változik - most nem a jellegtelen "közös ügy" foglalkoztatja -, most saját
életét mint a Létezés titokzatos tüneményét éli át. Az olvasó ezen "dolgát" nem szabad
önzésnek minősíteni -, számára a létezés élménye az ember életének megvilágosító
példája lehet. Ennek az olvasónak szüksége van a költőre, aki csak neki, csak vele beszél. A
költő, ebben az esetben, az egyetlen olyan beszélgetőtárs, akiben megbízhat.

Változik költő és olvasó viszonyának "képlete". Most - nem az emelvény és a terem
közt, hallás útján valósul meg, hanem a papír (gyakran nem is a nyomtatott lap) és az
ember közt, látás útján. Az olvasót nem vezetik, nem szólítják fel, hanem beszélgetnek
vele, mint egyenlő féllel.
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12. Az álom mint általános állapot néha fontosabb az álomképnél. (Valahogy úgy, mint
amikor a rnozi általános hangulata erősebb hatást gyakorol ránk a filmnél. )

Sosem felejtem el húsz évvel ezelőtti, egyszeru álmomat: a nap lenyugvóban; a
veteményeskertben, közel a földhöz, ragyognak a napraforgók tányérjai. Ritkán éreztem
olyan izgalmat s örömöt, mint akkor, annak az álomnak alátásakor.

Nekem semmit se kell itt "Freud nyomán meghatározni". Egyszeruen - nem akarom
ezt ("hagyjatok békén").

.Szimbölumok"? - ha önök akarják, maradéktalanul megfejthetik mind.
Ám ennek az álomnak fénykörébe nem tudják bevonni a következő, mindennél

fontosabb tényezőket (csupán számításba tudják venni őket, átélni nem, hiszen ezek a
tényezők - az önök számára idegenek): a szülőfalumban, hazai földön aludtam (távolabb
pedig parttalan Mezö terült el - mint a Boldogság tengere), valahol mellettem volt 
édesanyám (lehet, hogy ugyanabban a veteményesben ..., lehet, hogy harmatos volt a

. ruhája ujja az őrző-Erdő szélének érintésétől), micsoda ünnep volt -, a .míndenkí és
minden jelenlétének" ünnepe!" - ami pedig míndebbőlmég hiányzott, az rejtőzködött

valahol, mint tolvaj az erdőben a nappali fény elől ...
Világ-Álom.A lehetséges Mindenség Álma ... Nem csupán saját Tejúttal, de a falud táján

világító kis csillaggal is, mely talán felvillan lelki szemeid előtt.

13. Remélem. ez nem úgy hangzik, mintha az álom felfokozott "gyakoriságát" tartanám
ama költészet fő sajátosságának, melyről itt szö van. Ennek a költészetnek egyéb vonzataí,
egyéb "tartalmai" is vannak -, azaz ez a költészet semmiben sem "célszeru" (nevezetesen
az álomnak sincs lekötelezvel ).

De ha már álomról beszélünk, megemlítjük: az ilyenfajta költészet és az Olvasó viszonya
annyira bensőséges, hogy egymás közt még az álmokon is képesek megosztozni.

14. Költészet-Álom. Az Önmagunkkal-Beszélgetés Álma. A Hozzánk-Közelíekbe-Vetett
Bizalom Álma.

15. És a költészet hősiessége, tettrekészsége, állampolgári felelőssége?
Tehát nem feledkezünk meg arról, hogy valahol ugyanebben az időben, ugyanebben a

térben, ereje teljében pusztul el Mandelstam - aki akkor legföljebb tíz olvasónak kellett.
Neki az álom nem kenyere. Ő - egy másik költő szavaival élve - éppenséggel csak a
"hatalmas alomnélküliséger" ismeri.

16. Léthe-Álom.
Leonyid Andrejev leírja a feltámadott Lázárt, aki emlékszik valamire, amit a Halálban

tapasztalt meg - valamire, amit az emberi nyelv képtelen kifejezni.
Vagy lehet, hogy igazában semmit sem tudott meg?
(Milyen bátrak szoktunk lenni a halál "ismeretében".)
Barátom, mély ájulásából ébredve, így vall: "semmi sem volt ott, sőt, az a bizonyos ott

sem volt ott, csak én múltam el, és aztán. .. - mit is mondjak? ... most pedig - ismét 
vagyok".

Vannak álmok, amik erre az ájulásra hasonlitanak.
Álom, az az álom, amit - "költői pontatlansággal" - gyakran hasonlitanak a Halálhoz.

17. Mikor a nyilvános igazság elérhetetlen, a költő-próféta szórakoztató költővéválik. Az
ilyen költő kapcsolata a közönséggel ahhoz hasonlít, mint amikor kétoldalú megálla-

• Kifejezés a szerzö egyik verséből.
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podást kötnek "igazságosdi" játékra ("tudjuk, mi az igazi igazság - de otthon hagytuk; itt
most nem ezért gyűltünk össze - minek itt kellemetlen dolgokról beszélni, jobb
szörakozní").

Minek ide az álom, a maga izgalmaival, bonyolult, tragikus vonásaival. (Mert lehet, hogy
az ember álma nem más, mint az ember magában bízó, magát fürkésző és meggyönö.
magasra törő, kiterjesztett Személyisége?).

18. És mégis, az Álom (nagyon gyakori, szinte általánosan elfogadott) összehasonlítása a
Halállal - feltételes és külsőséges. Ilyenkor vajon nem arról van-e szö, mintha tudnánk
valamit a Bennünk-Lévő-Halálról (mintha tudnánk, hogy mi is ő valójában)? Nyomait
ismerjük, rettegésünket is tőle. Összehasonlítva az Álmot a Halállal, elsősorban éppen
erről a rettegésről beszélünk.

Schopenhauer bámulatba ejt engem, mikor különös határozottsággal állítja, hogy az
álom olyan idő, "melyet a Haláltól kaptunk hitelbe".

19. Oly tevékeny pályája legelején a költők közül kikhez fordult Majakovszkij ezzel a
kijelentéssel: "Unom"? Annyenszkijhez, Tyutcsevhez, Fethez. Éppen azokhoz, akiknek
költészetében - az egész orosz irodalomban - a legtöbb álom található.

Majakovszkijnál nincs álom (csak kigondolt, .megszerkesztett" látomás van), Fasz
temáknál - annál több.

20. Ám ugyanakkor köszönet az Álomnak (azt akartam mondani: az Álom-Anyának 
különös ennek a szönak a neme: hímnemű az oroszban is, a franciában is -, azért mégis
látszik, hogy ő - Álom-Istenség), köszönet neki azért is, mert nem csupán búvóhely,
hálózsák - hanem az Öl valamilyen rokona is; és köszönet neki azért, mert hullámainak
áradása felszínre hoz valamit a "költői"-nek nevezett képzelet számára is, a vér üteme a
sötétségből hangjeleket, ritmusokat formáz, úgy rendezve el őket - az üresség-szünetek
közt - mint szabad térségek szellem-útjelzőit! - amelyek, ugyanakkor, képesek "költői

terek" jelölésére is;köszönet a fényjelekért, amelyek átcsilIámlanak a még talán ismeretlen
arcokon / ó, az álomban minden éjjel megjelenő fény-alakzatok, árnyék-hierogli
fákkal!/ ...

Az álom kusza, nyugtalan, "hullámZÓ" működése! - hiszünk benne, mint ahogyan a
szerelmes férfi hisz választottja életadó képességében.

De - "gyakorlatilag" - sokszor fordulunk .müvészí" segítségért az Álomhoz (saját
akaratunk ellenére, mégis teljes odaadással). Tudatos gondolkodással soha egész életünk
ben sem érjük el az emlékezet azon mélységeit, amelyeket az álom pillanatnyi villanással
képes megmutatni. Az Álom Hatalmának .fonotékaía" és "fototékája", azÁlom kegyességé
ből, mindig rendelkezésünkre áll, hiszen ezekben a raktárakban ott halmozódnak a
legtávolabbi idők legbonyolultabb érzéseit - a legfrissebb és legfinomabb, legpontosabb
megfigyeléseket őrző "hang- és képfelvételek".

Megismétlem itt azt a vallomásomat, amelyet régebben tettem egyik barátomnak:
"Lehet, hogy nevetséges, de meg kell mondanom, hogy legsikeresebben akkor írok,
amikor majdnem az alvás határán állok."

Természetesen sajátos állapot ez ...
Aköltő örömmel beleegyezik, ha "úgy rendezik el", hogy táplálék nélkül élhet. Mégjobb

is neki. De, Istenem, ne foszd meg őt - az álomtól.

21. ,,Azokban az emberekben bízom, akik korán kelnek" - vallotta be egy fiatal nő.

Vannak költők, akik nem szívesen foglalkoznak az álom anyagával. Vannak olyanok,
akiket viszont mindig foglalkoztat ez az anyag, és ők küzdenek is az álommal, afféle
álomharcosok. Például: René Char. Mandelstam azonban kétségtelenül - "korán kelő".
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22. Suttogás-Álom. Dübörgés-Álom.
Az ember - ritmus.
Az álomnak:, minden jel szerint, meg kell engednie, hogy ez a ritmus önmaga maradjon

(ne szűküljönössze, ne zúzódjon szét más ritmusok hatására).
ÖnálIó-Poéma-Álom.

23. Lehet úgy is mondani: az ember olyan, mint az álma, az álom jellege - az ember
jelleme.

Dosztojevszkij álma: "Éjszaka alvás közben akár tízszer is felébredek, óránként, sőt
gyakrabban is, sokszor megízzadva".

Olyan filmhez hasonlít ez, melynek szalagjavetítés közben szinte tervszerűenel-elakad.
Sőt, még ahhoz is hasonlít, ahogyan Dosztojevszkij regényeiben (különösen a befejező

részekben) a fejezetek sora - felgyorsulva, zuhatagként - tetőződik be az események
robbanásával.

24. Ahogyan az ember az élettel és a halállal való viszonyában döntéseket hoz, ugyanúgy
nyilvánítja ki akaratát az alvással kapcsolatban.

A pihenésre szánt alvást átváltoztathatja az önfeledtség alkalmává.
Önszeretet-Álom.
Az önátélés élménye. Az ábrándképek, az álmok élvezete. Mindez elegendő az álmodó

én vigasztalására és örömére. Az ember átéli érzéseit, testét, majdhogynem "saját
sejtjeit" is.

Mennyire hasonlít ez a mámor szeretetéhez. (Ugyanúgy, ahogyan az úgynevezett
"részeg lázálom" is hasonlít az álomlátásra. )

25. Téma a kutatónak: .Azálom a déli és az északi országok irodalmaiban". Melyikben van
több álom?

Az északi sötétség - úgy veszi körül az embert, mínt az álom zavaros anyaga.

26. Az Álom létezik a "Boldogság-Boldogtalanság" ellentétpár mindkét pontján.
Szűkitsük le ezeket a fogalmakat az "Öröm-Baj" ellentétpárra - az álom nyomban

elvész.
Az álom a tágabb fogalmakba szeret beköltözni A "Háború"-ban felfedezhetjük, de a

"csatá"-ban - nem.

27. "Hiszen én - isten vagyok" - mondta Velimir Hlebnyikov .Az oroszok tíz évig
kövekkel dobáltak engem ..." kezdetű versében, amely végrendeletre hasonlít.

Hlebnyikov álmai - a Boldogság álmai. Egy bűnös szentnek az álmai (az álom
kormányozhatatlan boldogsága).

A jövőpárti Hlebnyikov - ellentétben a többi orosz futuristával - az "alvók", az
"álmodozók" közül való. Ám mégis óvatos, éber, mint egy megkísértett szent.

28. Fény-Álom. .. Megvilágosodás-Álom.
Honnan ez a váratlan Fény-Tenger?Lehetséges, hogy "ciklikusság" jellemzi az ok nélküli,

Véletlen Öröm visszatérését?

29. Petya Rosztov halál előtti álmát - nem csupán futó álomkép ez -, igen erősen és
alapvetően alakítja a fiatalember zenei tehetsége. Ennek az álomnak második rétege - az
Álom-alkotó, Álom-művész, a művész-ember. Az ember kitágított teljessége ez (minden
.belefoglaltatott" - még az álom-művész, álom-ember is .megszólalt"). De mi ez, a
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valóság-ember, aki ezelőtt nemrég még a csatával (nem a Háború teljességével!) volt
elfoglalva, most mintha "kizáratott" volna? - lehet, hogy ez az előbbi valóság-ember
"korlátolt ember".

30. Még ha idejében keltünk is, és félórányit sem aludtunk a hozzátartozóink rovására 
mindegy - "azébredés után, valamiért, szégyellni szoktuk magunkat - mintha vétettünk
volna valaki ellen" - így mondta nemrég egy barátom.

Vajon álmunkban túlságosan szabadon, "gátlástalanul" voltunk-e elfoglalva saját ma
gunkkal? Megengedtünk-e magunknak - .míndent"?

Látható, hogy ezek olyasfajta álmok, melyekben a lelkiismeret valóban "szendereg".

31. Nincs álom az én rózsa-verseimben, melyek így ellentétesek az álom-versekkel. A
Valóság, mégpedig kedves valóság - a rózsák virágzásának izzása (írtam én a "kegyetlen
valóságról" is, mely "körülveszi kedvenceínket").

32. Nézzék azt az embert, akit röviddel ezelőtt kellemetlennek éreztek, sőt, lehet, hogy
ellenségesnek - nézzék őt "alvás közben".

Valamiért sajnálni kezdik. Sajnálni takaratlan kezét, ruhaujját ... Valamiért - szánalmat
kelt a ruhája. (Ez a ruha hol társasági, hol hivatali, hol otthoni öltözetré emlékeztet).

Az alvó - úgy, ahogy van - bizalmat jelentValamiben, Valakiben. Valakiben,Aki persze
mérhetetlenül hatalmasabb Önnél, a megfigyelőnél.

De mégis - ebből a bizalomból Önnek is jut.

33. Álomnélküliség. Álom-itt-nincs. Baljós,nyugtalanító Ellentéte azÁlomnak. Hasonmása
- de a tagadás jegyétvíselí. Mert hiszen ez nem azonos azzal,hogy "nem alszunk". Éstöbb,
mint a Pszeudo-Alom. Mintha az órák múlásával átjárna bennünket a "Nem", az atomok
lassú fölbomlása. Nem a halál maga, de a megsemmisülés látványa, azoknak a "folyama
toknak" bemutatása, melyek előkészítik fokozatos, "természetes" végzetüket.

34. Bizonyára úgy igaz, hogy aki óvatosan alszik - az üldözött ember, álmában is várja az
üldöztetést, a támadást, az ütést. Arca pedig - akár a képernyő, és az alvó felébred, ha csak
a leghalványabb árnyék is érinti ezt a képernyőt. Áttetsző arc. És ezen a válaszfalon mintha
- a lélek nézne át.

35. Az álom - félelmeinket táplálja. Felerősíti őket, ugyanakkor gyengítve ellenálló
képességünket velük szemben.

36. És mikor hiányzik ez az említett, áttetsző válaszfalú képernyő-arc?
Akik látták, azok tudják, hogy a tolvajok mennyire visszataszítóan alszanak. Ugyanaz a

ruhaujj, a test ugyanazon részei, amelyek az előző esetben sajnálatot keltettek, most
mintha nem engedelmeskednének az Isteni akarat hatalmának, hanem egyszeruen
létezőknek, .míndennapíaknak", "eleveneknek" mutatkoznának önök előtt; ezek a
testrészek, ezek a ruhadarabok nem csinálnak mást, csupán pihennek

37. Ó Álom-Ünnep! Hogyan érdemelhetjük meg eljöveteledet? Sodord el, vidd el ezeket a
képeket - a lidércnyomás nyersanyagait!

38. Az álomnélküliségről szölö versekben igen gyakran előfordula "Lelkiismeret"fogalma.
Az Álom-Nélküliség (nem egyszeruen "alvás hiánya") érzékenyen érinti az ember
lényeget.
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Az orosz költőkközül Innokentyij Annyenszkij a "leglelküsmeretesebb", a lelkiismeret
nála szerepel leggyakrabban - egyike azoknak a világirodalomban, akiket legtöbbször
kínzott az Álomnélküliség.

Híres poémája, az "Észtország asszonyai", melyaz álomnélküliségrőlszöl, ezt az alcímet
viseli: "A lidérces lelküsmeret verseiböl".

Annyenszkij álom-verseiben nem az álomba süllyedés gyötör, hanem az átmenet az
álomból a fájdalomba, a vágyakozásba, az ostorozó, megpróbáló öntudat hideg hajnalaiba.

39. És lám, váratlanul felébredve, a sötétben, amikor még nem sikerült rendezni
gondolataidat - olyannyira nem, hogy így megint kezdenéd szeretni önmagadat -,
hirtelen megérzed, hogy az a bizonyos "te" - különös, nem egységes, sokban átélhetetlen
és részben ismeretlen törvényú terület;

váratlanul megérted, hogy nem egészen vagy azonos az "én"-nel, az öntudattal; 
hirtelen, mint valami pusztaságot, feltárod magadban - "topográfiailag" meghatározha
tatlanul - a "por területeit" is, ahonnan vétettél, és annak az élettelen "anyagszeru
ségnek" a területeit is, amelyből felépíttettünk, és amellyel végül ásónak, kalapácsnak,
kósza szélnek lesz dolga;

(lám, valamiért a folyóson maradtál - és mi van, ha ez - minden, ha onnan már soha
senkihez sem térsz vissza; - váratlanul annyira ellehetetlenülsz, hogy számodra minden
- semmivé változik; hamarosan a gondolat is kialszik; és csak az az egyetlen folyosó
marad; - és az alvók körös-körül - nekik ki közvetítette a szavakat, az ébrenlétet, a
létezést -, már így is maradnak - utána - az asztalnál - a csodálkozástól - tátva
maradt - szájak? ... ), -

az álom szüneteiben ilyen vagy- te, aki váratlanul a folyosón maradsz -, akárha a sivár
világegyetem egyik ködös Zugában.

40. És azért mégis - "elsüllyedünk az éjszakában". (Kafka kifejezése)
Ott - emberek vannak. Ott, az álom bugyraiban - élők és holtak együvé tartoznak.
És amennyire nem képzeljük csak "társadalminak" vagycsak "nemzetinek" a halottak

lelkét - annyira bízhatunk, jóllehet, álmaink közben, az élők lelkében -, hogy így legyen,
kívánunk magunknak mintegy derusen és megbocsájtóan búcsúzó álmot.

Mert a Költészeten kívül ugyan ki vagymi engedhetné meg magának ezt a foglalatos
ságot? ..

(Székelyhídi Ágnes fordítása)

Következőszámunkból

Szent István jubileumi évében (Sík Sándor, Lukácsy Sándor, Kardos József, Serédi juszttan
és Török József írásai)
Hamvas Béla esszéje
Nemeskürty István: Magyarság, kereszténység
A VIGILIAKEREKASZTAL BESZÉLGETÉSE: Magyarságról, kereszténységről
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