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Anselm Grün

Az álmok szerepe
a Bibliában

I.
Mind az Ó-, mind az Újszövetség

ismételten beszámol olyan álmokról,
amelyekben Isten szól az emberek-
hez. A Teremtés könyvének 28. feje-
zete például elbeszéli Jákob álmát.
Jákob menekülõben van testvére,
Ézsau elõl. Egyszer egy követ tesz a
feje alá párnául, és ezt álmodja: „Egy
létra volt a földre állítva, a teteje az
égig ért, és Isten angyalai jártak azon
fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és
ezt mondta: Én vagyok az Úr, atyád-
nak, Ábrahámnak Istene! Ezt a földet,
amelyen fekszel, neked adom, és a te
utódaidnak.”

Az álom Jákob helyzetét értelmezi.
Kívülrõl tekintve reménytelen. Me-
nekülõben van, és fél a testvérétõl.
Ám az álom megmutatja neki, hogy
Isten vele van, és megáldja. Ily mó-
don az álomnak pozitív, terapeutikus
hatása van Jákobra: félelem nélkül
nézhet szembe az élettel, teljes biza-
lommal járhatja útját, mivel maga kö-
rül tudja Isten közelségét, amely
megszabadítja õt az emberek hatal-
mától.

Amikor felébred, felismeri: „Való-
ban az Úr van ezen a helyen, és én nem
tudtam.” Maga Isten szól álmában Já-
kobhoz, utódokat és nagy vagyont ígér
neki. Mindenekelõtt azonban azt ígéri
meg, hogy vele lesz: „Veled vagyok,
és megõrizlek téged, akárhová mégy,
és visszahozlak erre a földre. Bizony,
nem hagylak el, amíg nem teljesítem,
amit megígértem.”

Az álom más valóságot mutat meg
Jákobnak, mint amit valóságosnak él
meg. Tudatos világát a félelem és
Ézsau elõli menekülése alkotja, de
emögött rejlik a tulajdonképpeni va-
lóság: Isten, aki körülveszi és kíséri.
Ennek felismeréséhez Jákobnak egy
álomra van szüksége. Pusztán gon-
dolkodással vagy imádkozással ezt
nem ismerhette volna fel, mert meg-
maradt volna saját jámbor elképzelé-
seiben. Valami egészen újnak a felfe-
dezéséhez arra van szüksége, hogy az
álomban Istennel találkozzék.

Fontos szerepet játszanak az álmok
József történetében (1Móz 37-41. fe-
jezet). Elõször maga József álmodik,

aztán a fáraó álmait értelmezi. József
azt álmodja, hogy a kévék leborul-
nak, s a Nap, a Hold és a csillagok is
meghajolnak elõtte. Álmában látja
meg – a legkisebb fiú, aki semmit
sem számít –, hogy ki is õ valójában.
Az álom megmutatja neki nagyságát
és hivatását.

De magányossá is teszi, testvéreit
ugyanis bosszantja az álma, s az õ kü-
lönlegessége. Megakadályozni azon-
ban nem tudják álmának beteljesülé-
sét: éppen azáltal válnak a rá vonat-
kozó ígéret megvalósulásának segítõ-
ivé, hogy meg akarják ölni. Magának
Józsefnek pedig minden bajában és
szorongattatásában kísérõje lesz az
álom. Tudja, hogy a fogság nem az
igazi valóság, hanem minden kerülõ-
út ellenére Isten mégis teljesíti, amit
álmában megígért neki.

A börtönben fogolytársai álmait ér-
telmezi József. Reggel látja rajtuk,
hogy rosszkedvûek. Az álmok hatnak
az emberre. Bizonyos álmok után vi-
dáman és bizonyossággal eltelten éb-
redünk, mások után úgy érezzük,
mintha kerékbe törtek volna minket,
pánik fog el, és egész nap nyugtala-
nok és szomorúak vagyunk.

A foglyok rosszkedvûek voltak,
mert nem tudták értelmezni álmukat.
Ha nem tudunk mit kezdeni az álma-
inkkal, noha sejtjük, hogy valami
fontosat jelentenek, akkor tanácstala-
nok vagyunk, és nyomott a hangula-
tunk. József azt mondja fogolytársai-
nak: „Nem Isten dolga-e az álomfej-
tés?”

Ha Isten szól hozzánk álmunkban,
akkor egyedül Isten értelmezheti is,
mit akart mondani az álomképekkel.
Imádságra van szükségünk az álmok
jelentésének felismeréséhez. Nem
szükséges pszichológiai könyveket
bújnunk, hanem Istennel kell beszél-
nünk arról, voltképpen mit is akar
mondani nekünk.

József a fõpohárnok álmát pozití-
van, a fõsütõmesterét negatívan értel-
mezi: három nap múlva felakasztják.
Az álmok tehát nem csupán pozitívak
lehetnek: a magunkra vonatkozó
igazságot akarják elmondani nekünk,
még ha az halálos is. De éppen ezáltal
akarnak minket elvezetni az igazság-

ra, és akarják megváltoztatni az éle-
tünket. Az Ószövetségben a hamis
próféták minden álmot pozitívan ér-
telmeztek, a valódi próféták viszont
az igazságot hirdették, mivel csak az
igazság képes szabaddá tenni minket.
A fáraó álmainak értelmezése egy-
szerre pozitív és negatív, s arra képe-
síti a fáraót, hogy megfelelõen reagál-
jon a gazdasági helyzetre.

Az álom tehát segítség ahhoz, hogy
helyesen tudjunk bánni a külsõ való-
sággal: bölccsé tesz, a napi esemé-
nyeken túlra irányítja figyelmünket,
és a jövõbe enged bepillantást. A jövõ
azonban nincs szilárdan rögzítve, így
a jövõbe vetett pillantásnak csak az az
értelme, hogy felkészüljünk, és meg-
felelõ módon reagáljunk rá. A József-
történetben elõforduló álmoknak az a
szerepük, hogy szembesítsenek min-
ket életünk igazságával, és felhívja-
nak minket arra: nézzünk szembe az
igazsággal, és helyesen reagáljunk rá.
Továbbá meg akarják nyitni szemün-
ket a jövõre, hogy lelkileg felkészül-
hessünk rá.

Az izraelitáknak meggyõzõdésük
volt, hogy Isten szól hozzánk álma-
inkban. Mózes 4. könyvében (12,6)
maga Isten mondja nekik: „Ha van az
Úrnak prófétája köztetek, azzal láto-
másban ismertetem meg magam,
álomban beszélek hozzá. De nem
ilyen Mózes, a szolgám… Vele szem-
tõl szemben beszélek, világosan, nem
rejtélyesen. Õ az Úr alakját is megpil-
lanthatja.”

Az izraeliták számára tehát szent
dolgok az álmok, mivel azok révén
Isten érint meg minket, és szól hoz-
zánk. De nem csupán szól hozzánk,
látomásokban meg is jelenik. Amikor
a Biblia látomásokról beszél, akkor
nem olyan rendkívüli eseményekre,
történésekre gondol, amelyeket fil-
men rögzíthetnénk, nem is képzelõ-
dések ezek, hanem bizonyos élmé-
nyek, akárcsak az álmok, amelyeket
szintén átélünk, nem pedig beképze-
lünk magunknak. Az Ó- és Újszövet-
ségben Isten ismételten látomások-
ban ismerteti meg magát. Isten az ál-
mokban akar találkozni velünk, s
akkor egyszer csak eltûnhet szemünk
elõl a lepel (vö. 2Kor 3,16), és világo-



san felismerjük õt. Egyszer csak meg-
látjuk életünk igazságát, Isten nekünk
szóló igazságát.

II.
Az Újszövetség könyvei közül

mindenekelõtt Máté evangéliumában
játszanak nagy szerepet az álmok. Jé-
zus születését álmok kísérik. József
álmában tudja meg, hogy jegyese a
Szentlélektõl van áldott állapotban.
Álom leplezi le számára, mi történt,
és mi a dolga. József engedelmeske-
dik, és magához veszi Máriát. Számá-
ra az álom nem semmire sem kötele-
zõ tudás, hanem cselekvésre kötelezi.

Amikor megszületett az isteni gyer-
mek, csillagjósok kelnek útra napke-
letrõl, hogy elmenjenek, és hódolja-
nak a gyermeknek. Õk is álmokat lát-
nak, de álmaikat összekapcsolják
csillagászati tudományukkal és törté-
nelmi ismereteikkel, így érik el célju-
kat. A csillag mutatja nekik az utat, s
Jeruzsálemben kutatnak a gyermek
után. Amikor aztán megtalálják, le-
borulnak elõtte, és hódolnak neki.
Álomban tudják meg Istentõl, hogy
más úton térjenek vissza hazájukba.
És engedelmeskednek, éppúgy, mint
József, akinek ismét angyal jelenik
meg álmában, és felszólítja, hogy me-
neküljön Egyiptomba. Késõbb ismét
álombeli intésre tér vissza Izraelbe.

Jézus születését így csupa álom ve-
szik körül. Álmában ismeri fel József
Mária titkát és az isteni gyermek titkát,

és álom mutatja meg neki azt az utat,
amelyet engedelmesen járnia kell. Az
álmok tehát kötelezõek. Hatással akar-
nak lenni az élet valóságára.

Lukácsnál mindenekelõtt az Apos-
tolok cselekedeteiben játszanak nagy
szerepet az álmok. Péter álmában tud-
ja meg, hogy be kell fogadnia a pogá-
nyokat a keresztény gyülekezetbe, és
hogy a zsidó törvények nem abszolút
érvényesek a pogányok számára. Ál-
ma (ApCsel 10,9-16) fordulópont az
õsgyülekezet missziójának korai tör-
ténetében. Péter szigorú elkötelezett-
je a zsidó gondolkodásmódnak, és
vonakodik közösséget ápolni a pogá-
nyokkal. Ekkor Isten álmában szólítja
meg. Egy tálat mutat neki, tele olyan
négylábúakkal, amelyek a zsidók kö-
rében tisztátalannak számítanak, és
azt mondja neki: „Amit Isten tisztá-
nak nyilvánított, ne tartsd tisztátalan-
nak!” Az álom megtöri Péter ellenál-
lását, felkel, és a pogány százados,
Kornéliusz követeivel elmegy Cezá-
reába, s ott megkereszteli Kornéli-
uszt. Tettének indoklásaként az álmot
nevezi meg.

Ez az eset megmutatja, milyen ki-
emelkedõ jelentõséget tulajdonítot-
tak az õsegyházban az álmoknak. Egy
álom dönt a misszió menetérõl. Egy
álom megtöri az emberi ellenállást, és
teret ad Isten mûködésének olyan em-
berekben, akik önmaguktól csak na-
gyon szûklátókörû gondolkodásra

képesek: kitágítja látókörüket, és szo-
katlan cselekvésre ösztönzi õket.

Így hát az álomnak kettõs jelentõsé-
ge van a Bibliában. Az egyik: leleple-
zi a rám, személyes állapotomra és
életem titkára, illetve a másokra vo-
natkozó igazságot, továbbá egy nép
vagy egyes személyek politikai és
vallási helyzetére vonatkozó igazsá-
got. Helyesbíti és kiegészíti tudatos
látásmódunkat, de új távlatokat is
nyit. Álmunkban Isten megmutatja
nekünk az igazságot, félrevonja azt a
leplet, amely a valóságot fedi. Az
álom azonban az Istennel való köz-
vetlen találkozás helye is. Isten nem-
csak a valósággal kapcsolatos üzene-
teket küld, hanem elénk is jön, küzd
velünk, mint Jákobbal az éjszakai bir-
kózásban, és felismerteti magát, láto-
másokban jelenik meg, és lehetõvé
teszi, hogy álomképekben szemléljük
õt.

A bibliai álmok másik jelentõsége:
konkrét útmutatást adnak. Isten meg-
mutatja nekünk, hogyan döntsünk, és
így segít abban, hogy tájékozódni
tudjunk az életben. Az álom nem
gondolati játék, hanem feltétlenül
érint minket. Kihat cselekvésünkre,
és e világ konkrét tetteiben valósul
meg, sõt fontos történelmi döntéseket
és fejleményeket határoz meg. Olyan
történéseket hoz mozgásba, amelyek-
nek messzire ható következményei
vannak minden ember számára. Az
álom révén Isten maga avatkozik bele
a történelembe.

Forrás: Publik-Forum Extra, 2005. február
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Álom a pokolról
Ki beszél még manapság olyan archaikus elképzelések-

rõl, mint a menny vagy a pokol? Hiszen ezeket a fogalma-
kat már csak jelképes értelemben használják, hogy a nagy
boldogságra vagy boldogtalanságra utaljanak, valójában
senki sem hisz már bennük mint valóságban. Talán csak
egyes gyerekek és gyereknek megmaradt felnõttek retten-
nek meg ezektõl a fogalmaktól.

Ám úgy tûnik, a lélek más véleményen van. Tudja, hogy
e fogalmak mögött õsrégi félelmek vagy remények rejtõz-
nek, s azokat semmiféle intellektuális felvilágosítás nem
képes elhallgattatni. A hétköznapi ész eltüntette õket a tu-
datból, az értelembõl, de éjjelente ismét kilépnek a fényre
ezek a hatalmuktól megfosztott figyelmeztetõk: az álmok-
ban jelentkeznek, és semmit sem veszítettek valóságossá-
gukból és hatóerejükbõl. Sõt, nekem egyenesen úgy tûnik,
mintha a menny fogalma még sápadtabb is lenne, mint a
pokolé. Ez alighanem abból fakad, hogy bizonyára kevés
ember hordja magában a mélységes harmónia „mennyei”
állapotának képét, a „pokol” állapotának viszont, úgy lát-
szik, inkább van fogódzója valóságban.

Egy effajta álom egyszer engem is felriasztott. Nem csu-
pán hozzám szólt az emberi egzisztencia figyelmen kívül
hagyhatatlan komolyságáról, hanem csendes figyelmezte-
tõként késõbbi életemben is jelent volt számos pszichote-
rápiai kezelésen, mélységet és súlyt adva a lélekért folyta-

tott fáradozásaimnak. Gyakran lett megvesztegethetetlen
útmutatóvá, amikor emberi válságokban úgy látszott,
hogy eltûnt az illetõk saját útjának iránya.

Ez az álom olyan idõszakban jött, amelyet egyáltalán
nem nevezhetnék kritikusnak. Akkoriban még nem is volt
semmi közöm a mélypszichológiához vagy a pszichoterá-
piához, mindezzel csak sokkal késõbb kerültem kapcso-
latba. Egyenesen belém zuhant ez az álom, ahogyan egy
meteor csapódik bele a Földbe. (…)

Azt álmodtam, hogy meghaltam. Ott álltam a dívány mel-
lett, amelyen rendszerint aludtam, és lenéztem élettelen tes-
temre. Semmilyen különös érzelem nem kapcsolódott ehhez.
Pontosan úgy szemléltem magamat, ahogyan az ember egy
megváltoztathatatlan tényre tekint. De ez az állapot nem tar-
tott sokáig. Belsõ nyugtalanság fogott el, és éreztem, hogy el
kell hagynom ezt a helyet. Eltávolodtam, szemlátomást vala-
miképpen repülve, noha sem szárnyakat nem láttam, sem sa-
ját személyemet. Csak azt vettem észre, hogy a fák koronájá-
nak magasságában mozgok, és kizárólag valamiféle belsõ
sürgetés hordoz, amely motorként mûködik. Egy idõ után
észrevettem, hogy nem vagyok egyedül ott fönn. Jóllehet
senkit sem láttam vagy ismertem fel, éreztem sok más lény
jelenlétét; õk alighanem ugyanabban az állapotban leledztek,
mint én, és ugyanabba az irányba törekedtek elõrefelé.
Álombeli érzésem szerint jó darabig tartott ez az utazás. De
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aztán a színhely megnyílt lenti irányban, a fák koronái visz-
szahúzódtak, és szabaddá tették a kilátást lefelé. Barátságos
kép tárult elém. Lenn afféle erdei vendéglõt lehetett látni, az
asztalok és a székek egy erdei réten álltak. Sok ember ült ott,
és kellemesen múlatták az idõt. Italokat és süteményt szol-
gáltak fel, ahogy ez nálunk is szokás vasárnap délutáni kirán-
dulásokon. Igencsak hajlottam arra, hogy magam is felüdül-
jek köztük, de egy furcsa, legyõzhetetlen késztetés nem en-
gedte meg, hogy leszálljak, és az ott ülõkhöz társuljak.
Kénytelen-kelletlen folytatnom kellett utazásomat.

Valamivel késõbb másodszor is megismétlõdött ez a jele-
net. Sok vándortársam ismét azt részesítette elõnyben, hogy
helyet foglaljon az erdei réten. Aztán, ahogyan a mesékben,
ugyanez megtörtént harmadszor is. De megint nem tudtam
eleget tenni a meghívásnak, tovább kellett mennem.

Ekkor megmozdult bennem valami – és hirtelen tudtam, va-
lójában mi játszódik le ott lenn. Kísérõim nem azért mentek le,
mert éppen szünetet akartak tartani és fel akartak üdülni; ellen-
kezõleg: õk már megérkeztek, ki-ki a maga végállomására, a
motor nem vitte tovább õket, de nem tudták, hogy immár
örökre azon az állomáson kell ülve maradniuk. Belsõ hordo-
zóerejük egyszerûen nem vitte tovább õket. Ekkor ez a mon-
dat fogalmazódott meg gondolataimban: „Ez a pokol. Az,
hogy ülve kell maradni.” Amikor felébredtem, ez az aggodal-
mas kérdés vetõdött fel bennem: Mikor érkezik el a te helyed,
ahol ülve kell maradnod? Egyidejûleg azonban megkönnyeb-
bült érzés áradt szét bennem: Most még tovább mehetsz!

Már utaltam arra, mennyire megrendített ez az álom,
amelyrõl úgy tûnt, sehonnan sem jön. Sosem feledve, immár
38 éve kísér, s mindig arra int, hogy tovább menjek. Csak 13
évvel késõbb kezdtem el pszichoterápiai tanulmányaimat.
Azóta a munkámban is elkísér ez az álom, és élessé teszi te-
kintetemet a hozzám kezelésre jövõ emberek lehetõségeit il-
letõen. Mindenekelõtt annak meglátásra int, hogy az ember
el ne tévessze saját útját. Mélypszichológiailag nézve ugyan-
is az ülve maradás stagnálást jelent. Lelki téren azonban egy-
általán nem létezik stagnálás, mivel a psziché alapjában véve
haladásra és fejlõdésre van beállítva. Az ülve maradás tehát
valójában regressziót, visszalépést, visszafejlõdést jelent, va-
gyis az élet realitásának megtagadását. Viszont minden neu-
rotikus megbetegedés fõ oka a regresszió. Tehát az, hogy ál-
momban oly sok lény látszólag ártalmatlanul ülve maradt a
kávé és sütemény mellett, a valóságban minden más, csak
nem barátságos történés. Az álom ezért nevezi pokolnak.

Hogyan ábrázolja a tudattalan – mondjuk, álmunkban –
egy ember ülve maradását? Erre egy példa: Egy harmincas
éveinek végén járó, mûvelt férfi már hosszabb ideje járt
pszichoanalitikai kezelésre. Eltekintve attól, hogy házas-
sági problémái voltak, tulajdonképpeni célja az volt, hogy
továbbfejlessze személyiségét. Ez a vállalkozása azonban
rossz csillagzat alatt állt annyiban, hogy felesége alapve-
tõen elutasította férje analízisét, és mindent megtett annak
érdekében, hogy zátonyra futassa a dolgot. Felhívtam a
férfi figyelmét arra, hogy rendkívüli erõfeszítésekre lesz
szüksége ahhoz, hogy ebben a helyzetben kitartson. Ekkor
azonban jött egy jelentõs álom, amely – úgy tûnt – az ana-
lízis folytatásának lehetetlenségét jelezte. Az álom ez volt:

„Egy tónál álltam. A tó partján egy fa állt, s ágai szinte
vízszintesen nyúltak ki a tó fölé. Hasmánt a fa törzsén
kúszva, megpróbáltam elõrehatolni egészen a fa végéig.
Lenéztem a vízbe. Ekkor csodálatos, a legkülönfélébb szí-
nekben világító és csillogó világot láttam magam alatt.
Ezüst- és aranyszínû, nagy és kicsi halak mozogtak hang-
talanul ide-oda a vízben, és úgy látszott, egyenesen felkí-
nálkoznak nekem. Egy arany ragyogású, különösen nagy
sügér egészen a közelemben úszott, így kísértést éreztem
arra, hogy beugorjak a vízbe, és kifogjam. Hirtelen az a
gondolat jutott eszembe, hogy nem is tudom, milyen mély
a tó, és könnyen beüthetem a fejemet. Reszketés fogott el,

és már csak egy gondolat vezérelt: amilyen gyorsan csak
lehet, másszak vissza a megmentõ partra, a biztonságba.
Amikor a part közelébe értem, kisgyerekeimet láttam ott
állni; õk segítettek abban, hogy szilárd talajra jussak.”

Az álmodó figyelmét felhívtam arra, hogy ez az álom
már tartalmazza a regresszió lehetõségét: Hosszú idõn át
esélye volt arra, hogy szemügyre vegye, milyen kincseket
kínál saját életében a tudattalan, és ezáltal megtapasztalja
képességeinek kibontakozását. Most azonban külsõ hely-
zetének nyomása alatt elvesztette bátorságát a továbblé-
péshez. Az álom még egyszer az elé az alternatíva elé állí-
totta, hogy vagy felhasználja belsõ gazdagságának színes
sokféleségét, vagy végérvényesen búcsút mond annak. Az
álom tulajdonképpen már elõvételezte a férfi küszöbön ál-
ló döntését; ennek ellenére ez az álom képes volt arra,
hogy még egyszer, utoljára megtérésre indítsa ezt a férfit.

Bármilyen jelentõs legyen is az ülve maradás az egyes em-
ber sorsa szempontjából, mégis olyan problémáról van szó,
amely egyúttal az emberiséget mint egészet is érinti. Nyoma-
tékos intés erre vonatkozóan például Wilhelm Reich nagy-
szerû könyve, a Krisztus-gyilkosság, amelyben arról van szó,
hogyan küzd az ember Jézus alakjával. Reich számára „a
Krisztus-probléma a mozgás harcát jelenti a megmerevedett
struktúrák ellen”. Reich a lehetõ legnyomatékosabban harcol
„a páncélozott ember” „ülve maradása” ellen; így nevezi
azokat az ülve maradókat, akikre semmivel sem lehet hatni.
„Az igazi élet elõre, ismeretlen területek felé mozog.” Ezért
az ülve maradók azok, „akik mindmáig és ismételten meg-
gyilkolják Krisztust, aki maga az élet és a mozgás. Számukra
Krisztus túlságosan mozgékony, ezért a lemaradás és a mö-
götte sántikálás érzésének szükségképpen gyûlöletté kell ala-
kulnia az újjal, a mozgóval, a felkavaróval szemben”.

Látjuk tehát, milyen dimenziókba tágul „saját utunk” já-
rásának problémája, és hogy nem csupán az egyén sorsát
határozza meg, hanem egész csoportokét és népekét is.
Ezek számára is az elõrehaladás az egyetlen járható út,
minden regresszió katasztrófába visz, amint láthattuk ezt
például a hitleri birodalomban. Ezért a pokolról szóló ál-
mot nemcsak egyénileg kell értelmeznünk, hanem egyé-
nek fölöttien, azaz kollektívan is. Egyidejûleg megszólítja
és felszólítja az emberiséget mint egészet is. Ezt az elõre-
haladást talán Hermann Hesse fejezte ki a legtökéleteseb-
ben Lépcsõk címû versében:

Miképpen elhervad mindig a virág,
s öregkor elõl kitér az ifjúság,
úgy tûnnek fel az élet lépcsõi mind,
és minden bölcsesség, minden erény is
idején virít , örökké nem tarthat.
Ha hívja az élet , a szív legyen csak
búcsúzásra és újrakezdésre kész,
hogy bátorsággal, mit sem szomorkodva
más, új kötéseknek adja át magát.
Mert minden kezdetben varázs rejtezik,
amely megoltalmaz és élni segít .
Szeljünk át derûsen teret tér után,
egyiken se csüggjünk mint otthonunkon:
a világszellem nem kötöz, korlátoz,
de lépcsõrõl lépcsõre emel, tágít .
Alig gyökereztünk egy életkörbe,
s lett meghitt ott-lakásunk, már ernyedünk;
kilépni a bénító megszokásból
az tud csak, ki útra, indulásra kész.
Még a halál órája is , meglehet ,
új terek felé küld ifjú erõvel ,
az élet hívása nem hal el soha…
Nosza hát, búcsúzzál, te szív, és virulj !

Hanna Wolff

Forrás: H. W., Der eigene Weg, 107-117.


