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Bevezetés

Az álomélet titkai minden időben foglalkoztatták az 
    emberi képzeletet, de legerősebben a letűnt nagy 

szellemi korszakokban, melyeknek kultúrája a lelket 
gazdaggá, a testet szegénnyé tette. A későbbi, a lelket 
elsorvasztó és a testiséget oltárra helyező civilizáció 
az álmok jelentőségének értékelésétől is eltávolodott. 
A XIX. század anyagelvű fanatizmusa minden szellemi 
irányt, misztikus működést, metafi zikai élményt a ba-
bonák és a dajkamesék területére utalt, s roppant elé-
gültséggel állította, hogy sikerült örökre mentesítenie 
tőlük a tudományos gondolkodást. E mindent elintéző 
pozitivista dogmák ismeretében valóban bámulatosnak 
tűnik, hogy éppen a tudomány milyen messzire távolo-
dott tőlük az utóbbi évtizedekben, sőt években. A bio-
lógia ma már az anyagot szervező intelligens életerőről 
beszél, de az ember szervezete és a kozmosz analógiája 
is felmerült előtte új, valójában igen régi csodaként. 
A kabbala például a kozmoszt kitárt karú emberrel 
ábrázolja. Az atomfi zika gyakorlatilag igazolta az al-
kimisták legfőbb tételeit. Az orvostudomány a jóga 
meglepő eredményeiről értekezik. A modernebb tör-
ténelemkutatás prehisztorikus, úgynevezett mágikus 
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kultúrákat rekonstruál, igen szellemes számításokkal. 
Az asztronómia kezd ráébredni a kozmikus hatások 
és a Föld közötti szoros összefüggésekre, s ezzel vesze-
delmesen közeledik immár a lemosolygott asztrológiá-
hoz. A pszichológia pedig szorgalmasan gyűjtögeti egy 
álomszótár kulcsszavait. Itt tartunk tehát.

A modern pszichoanalízis óriási úttörő munkát 
végzett e téren. Pácienseit megtanította az álmokra 
fi gyelni. Számtalan kitűnő álomfogalmat hozott fel-
színre, és kinyomozta az Amentiben, az alvilágban 
bolyongó csuklyás altudatot, amely indulatok, sóvár-
gások szálait tartja a kezében odalent, és sötét bábjá-
tékosként rángatja velük az embert. Persze e fi gyelés, 
álomanalizálás közben másfajta csodálatos szálakra is 
rá kellett bukkannia, melyek nem lefelé, hanem felfelé 
vezettek. A minden nappali teljesítménynél nagyobb 
teljesítményekre képes, természetfeletti tehetségekkel 
rendelkező álomzsenihez, akit elnevezett tudatfeletti-
nek. Íme megint egy érdekes találkozás a hosszú ideig 
két párhuzamos vonalnak tűnő metapszichika és a tu-
domány között. A tudatfelettit az ősi hagyományok 
Felsőbbrendű Énnek, Isteni Énnek nevezik.

Az okkult tudomány szerint az álom olyan kép-
sorozatokból áll, amelyeknek éppen úgy, mint a hi-
eroglifáknak, három értelmük van. Egyik a fi zikai 
világra vonatkozik, másik az érzelmi életre, harmadik 
a szellemi síkra. A szenzitív, álmaira fi gyelő ember és 
a pszichoanalitikus sok csodálatos felfedezést tettek 
már együtt az első két síkon. Rájöttek, hogy az álom 
határtalan ego-birodalmában minden impulzus azon-
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nal megvalósul. Az álmodót nem kötik az idő és a tér 
s a sűrű anyag bilincsei.

Annak bizonyítékára, hogy az álomvilágban az 
időnek és a térnek mennyire másfajta törvényei ural-
kodnak, álljon itt példaként egy különös eset. Férfi val 
történt. Ebéd után leült egy kényelmes karosszékbe 
olvasni, szemben egy nagy számlapú díszórával. Az óra 
járt. A férfi t álmosság nyűgözte le, szeme elkalandozott 
a könyvről, és az óra számlapján pihent meg, a fürgén 
nyargaló másodpercmutatót követve. Az óra ponto-
san három óra egy percet mutatott, amikor emberünk 
álmosságtól súlyos szemhéja lehunyódott, és tudata 
alámerült egy szövevényes, nagyon intenzív álomba. 
Furcsa, régies környezetben gyermeknek érezte magát. 
Lassan vánszorgó időben, különféle emberek között, 
akikkel szoros kapcsolatban állt, növekedett. Ennek az 
álomnak minden, hihetetlenül aprólékos részletére itt 
nem lehet kitérni, de úgy szövődött a hétköznapok per-
ceiből, mint maga a valóságos élet. Néha kihagyások 
történtek. Például a kamaszkor hideglázas feszültségei-
vel, élet- és halálvágyával telített állapotából kiugorva 
egyszerre érett férfi nak tudta magát, aki ágyban fek-
szik valami bénulásos betegséggel, és hosszadalmas 
heteken, hónapokon keresztül a napfény vonulását 
lesi a szobán keresztül, hajnaltól a fény eltűnéséig. Az 
idő nek ez a tömörsége, sűrű rétegződése volt a legerő-
sebb érzése álmában, az, hogy be van zárva ólmos 
percek börtönébe, és nem talál kiutat belőle. Látoga-
tók merültek fel, szavakat őröltek, aztán elmosódtak. 
Reménykedés támadt benne, amelyet mély csüggedés 
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hervasztott üres kietlenséggé. Megint kihagyás követ-
kezett. Majd sokkal öregebben ült egy magas, ferde 
íróasztalnál, előtte sárga lapú, vastag könyv, számosz-
lopokkal. Újra és újra érezte a bosszúságot a papírról 
a tollába akadó szálacska miatt, amelytől a számok 
ösztövér hasa megtelt sötétzöld tintával. E monoton 
kép egy keskeny, hosszú, csaknem üres szoba képévé 
változott, amelynek rongyos vászonredőnye mindig fé-
lig lehúzva lengett a poros ablaküvegek között. A szoba 
hideg egérszaga alig elviselhető súllyal nehezedett rá. 
Nyirkos esték hunyták le sárga gyertyaszemüket, és 
szürke, kedvetlen, csonthűtő hajnalok csurrantak be 
a légypiszkos ablakon. Magányos, robotos évek sora-
koztak mögötte, örömök, ijedelmek, csalódások; teste 
száradó, öreg fává kérgesedett az idő mély évgyűrűivel. 
Aztán megint ágyba került. Az ágy fölött elmosódott 
olajnyomat gáláns rokokó jelenetet ábrázolt: selyem-
nadrágos, parókás férfi  csinos szobalány kamrájába 
nyomul be, s a tiltakozó lánynak csókkal tapasztja be 
a száját. Ennek a képnek szemléletében homályosodott 
el öntudata… ekkor egy külső zajra felriadt kínzó ál-
mából. Első pillantása újra az óra számlapjára esett, 
amely pontosan három óra két percet mutatott. Tehát 
abban az egyetlen álompercben, amely elalvása és éb-
redése között eltelt, benne volt egy egész hosszú élet 
percről percre rétegződő története, két kihagyással, 
gyermekkortól aggastyánkorig.

A nappal fojtott indulatok, vágyak az álomban gát-
lástalanul beteljesednek. A hiányérzetek megterem-
tik tárgyukat. A képzelet a legbizarrabb formákban 
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tombolja ki magát. Álomország alattvalója nem ismeri 
a halált sem. Élő személyeket és önmagát holtnak látja 
ugyan időnként, de a jelképes aktus után életük zavar-
talanul folytatódik, míg elhunyt hozzátartozói, barátai, 
ismerősei olyan tökéletes életteljességgel mozognak, 
beszélnek hozzá álmában, mintha soha nem váltak 
volna el tőle. Távolság nincsen. Földrészek messzesége 
mit sem számít egy-egy álomrandevúnál. S az álmodó 
képességei határtalanok. Ha nappali életében nem is 
ért hozzá, álmában tökéletesen játszik hangszereken, 
regényt, verset ír, idegen nyelveken beszél, színdara-
bok főszerepét játssza el, hadsereget vezet, hőstetteket 
visz véghez, államfőkkel parolázik, korlátlan hatalmat 
birtokol. Hosszú, értelmes beszélgetéseket folytat ál-
latokkal, tárgyakkal, melyek eközben anélkül, hogy 
meglepődnék rajta, emberekké változnak, apró maggá 
zsugorodnak, vagy óriássá nőnek. Nehéz matematikai 
és fi lozófi ai problémákat fejt meg. Víz alatt és vízen 
jár. Felhőkön utazik, és a világűrben kalandozik. E 
fénylő, szédítő arányok között ott kísért azonban min-
den fény árnyéka, a kataklizmák, a szenvedés és a halál 
nappalokból átsugárzó emléke is, amely megteremti 
az álom asztrálanyagából a szorongás és a bűntudat 
szörnyeit, káprázatfalait, képzeletbörtöneit, bíráit és 
hóhérait. Néha valamiképpen ráhibáz arra is, hogy 
ezek a képzetek csak addig szorongatják, míg ki nem 
mondja valódi nevüket, vagyis azt, hogy e rémképeket 
ő teremtette meg, álmodja őket, valójában nincsenek.

Persze kínos beismerésekre is kényszerül, legalábbis 
önmaga előtt. Akármilyen becsületes sznob nappal, 
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éjszaka álmában bizony gyakran előfordul, hogy nem 
is sejtett vagy kínosan titkolt kriminális ösztönöket, 
szexuális kívánságokat elégít ki fantasztikus partnerek-
kel és elképesztő körülmények között. Öl. Vérrokonait, 
barátait, szerelmét gyilkolja le, lop, betör és csal. De 
másfajta furcsa, töprengésre késztető álomélményeket 
is őriz. Jósálmokat, amelyek beteljesedtek, betegségre, 
veszélyekre fi gyelmeztettek. Sajátos visszatérő álmokat, 
amelyeknek jelentésére magától jött rá lassan, mintha 
tagoltan újra és újra ismételt szavai lettek volna egy 
ismeretlen nyelvnek. Iskola- és vizsgaálmai például 
rendszerint valamely bonyolult helyzetet előznek meg. 
Nyers hús, bizonyos gyümölcsök, eső, hó megpillan-
tása, zord, szürke vízben való fürdés, állatokkal való 
viaskodás betegséget, érzelmi krízist jeleznek. A pszi-
choanalitikus a valóságnak teljesen megfelelő magya-
rázata szerint e betegség vagy krízis feszültsége benne 
lappang a szervezetében, és ilyen személyi vonatkozású 
szimbólumokban fejeződik ki.

Van azonban a  visszatérő álmoknak egy sokkal 
különösebb fajtája is. Az álmodó tájakat, városokat, 
házakat, szobákat, embereket, tárgyakat lát viszont az 
is me rős ség örömével vagy szorongásával, amelyekkel 
semmi dolga nem volt nappali életében – de álmában 
újra és újra hazaérkezik hozzájuk. A városnak, melynek 
utcáin vándorol, minden hangulata, fénye és árnyéka 
beleivódott. Nem csak zárt, néma formáit látja, hanem 
mögéjük sejt. Ezekről a visszatérő álmokról néha évek-
re megfeledkezik, álmában azonban, mikor újra ott jár, 
pontosan tudja, hogy ez megint a régi álomváros vagy 
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álomtáj, amely rá várakozik változatlanul egy másik di-
menzióban, tele személyes, mégis névtelen emlékekkel 
és titkokkal. De minél inkább elmerül álmai színes, 
káprázatos tűzijátékában, növekszik zavara, tanácsta-
lansága. Be kell vallania, hogy a kétsíkú magyaráza-
tok mellett az álom még mindig végtelen, mérhetetlen 
mélységű tenger marad, amelynek mélyebb vizein már 
nem ér talajt a magányos kutató mérőónja sem. S ez 
így igaz. Az álomtenger a psziché sajátos törvényei alá 
tartozik, megoldása a harmadik, a mentális síkon van, 
tehát egészen másként kell megközelíteni, hogy lénye-
géhez hozzáférhessünk. A módszer, mellyel az okkul-
tisták álmot fejtenek, egy bizonyos szimbólumábécén 
alapul. Erről szól a könyv. Mielőtt azonban rátérnénk 
a szimbólumábécé részletes tárgyalására, előre kell 
bocsátanom a következőket:

Az álom és a valóság síkjai a pszichikai és a logikai 
szemlélet gyökeres különbsége miatt alapvetően eltér-
nek egymástól. A nappali tudat koncentratív (összpon-
tosító) és ész le letszűkítő mechanizmusok együttese, 
mely a dolgokat csak a tér bizonyos pontján, egymás-
után juk sorrendjében tudja világossá tenni. Ezek 
a részletes látás analitikus (elemző) észrevételei, míg 
a psziché az álomban az univerzális látás szintetikus 
(össze gező) élményében részesül. A lélek tehát nem 
kau za lisz tikus (oksági), hanem szintetikus appercep-
cióval (felfogással) rendelkezik, az intellektus pedig 
kau za lisz ti kus és analitikus látással. A következőkkel 
kívánom ezt pontosabban megvilágítani:
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Az ember képekben, szimbólumokban álmodik. 
Álmában birtokában van így egy képességnek, amely 
a  legújabb történelmi kutatások feltevése szerint 
évtízezredekkel ezelőtt teljes tulajdona volt. E törté-
nelem előtti ember a nyújtott fejű homo-mágus, aki 
a nagyagyvelő kifejlődése előtt a homlokán egy harma-
dik szemet viselt. A harmadik szem a mágikus képessé-
gek, a lényeglátás titokzatos szerve volt, s emlékét ma 
már csak a tobozmirigy csökevénye s az ősrégi dombor-
művek, szobrok, ázsiai istenalakok homloka közepén 
világító drágakövek őrzik. Az egyiptomi kígyós hom-
lokpánt, a hercegek és a hercegnők fejének mesterséges 
deformálása is erre utal. Ez a harmadik szem valóban 
látott. A formák nem zárt kapuk voltak előtte, hanem 
háromértelmű pantagramok (mentális ábra, összetett 
jelkép), amelyek önvalójuk titkát is feltárták. A homo-
mágus két világ nyitott szemű polgára volt. Értette az 
életet, a természet legmélyebb összefüggéseit, és tud-
ta a halhatatlanságot. Ennek a titánnak mágikus kul-
túrája elpusztult egy hatalmas kataklizmában, amely 
után a különféle hagyományok szerint a „közönséges”, 
vagyis később általánossá lett vad, műveletlen, primitív 
színvonalú ember, a mi negyedkori ősapánk vette át az 
uralmat a földön. Az ótestamentumi mítosz így beszél 
erről: „Énok idejében… az emberek olyanok lettek, 
mint a majmok.” A saisi pap Platónnál azt mondja ró-
luk: „…az özönvizek pusztításai után csak a hegyekben 
lakó félvad vadász- és pásztoremberek maradtak fenn. 
Ha az ég áradata újból reátok tör majd és csak az írástu-
datlanokat, műveletleneket hagyja életben, akkor min-
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dig újból hasonlóképpen fi atalok lesztek, és semmit 
sem fogtok tudni a mi vagy a ti régi történelmetekből.”

Az természetesen nem tartozik ennek a könyvnek 
a keretébe, hogy vajon nem az atomerő okozta-e mindig 
a fej lő dés legmagasabb fokáig kiteljesedett történelem 
előtti kultúrák pusztulását. Az álom szimbológiájához 
csak annyit kell tudnunk, hogy az ember, mikor kiűze-
tett a mágikus tudás paradicsomából, elvesztette hom-
lokszemét. Megvakult. Halálfélelemtől sújtott rabbá 
vált, a mulandóság és az anyag rémképeinek foglya lett. 
Az érthetetlen, torlódó, fenyegető dolgok közötti tájé-
kozódásra lassan kifejlesztette a nagyagyvelőt, amellyel 
a vak ujjaihoz hasonlóan okról okra tapogatózva anali-
zálja és fedezi fel a világot, mérhetetlenül szegényesebb 
következtetésekre jutva így, mint mágikus képességek 
birtokában levő elődje, aki közvetlenül látta, ismerte 
a természet és a szervezet erőit. A hipnózis, a gondo-
latátvitel és -olvasás, a távolba, a jövőbe, a múltba látás, 
a távolba hatás és cselekvés, a súlytalanítás (levitáció, 
telekinézis) az életfolyamatok önkéntes megszüntetése 
és felébresztése, a testi erő megsokszorozása, azután 
az állati mágia: a földrengés, a napfogyatkozás, a halál 
megérzése ma is kétségtelenül meglevő képességei az 
emberi szervezetnek, bár elkorcsosult, csökevényes, 
mégis nevelhető, gyakorolható módon. A tibeti má-
gusok szabályszerű tanfolyamokon nevelik ki ezeket 
a képességeket tanítványaikban, a hindu jóga szintén 
pontosan kidolgozott módszereket nyújt elérésükre, de 
kivétel nélkül minden ember korlátlanul rendelkezik 
ezekkel álmában.
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