
Az álmok nem vénülnek
BALOG H  GYU LA

„fantázia az egész élet, az elképzelt jólét, a révült mosoly,
a finom ebéd, az életmeghosszabbító elégedettség

és a csendes magyar boldogság."
(Krúdy Gyula)

Az élet és ábránd perifériáit gyakorta egybejátszó Krúdy-

életmű  1919 és  1925  közé tehető szakaszában különös
hangsúlyt kap  az álomlátás jelensége.  A tízes  évek első
felében domináns, leginkább a Szindbád-novellákkal il-
lusztrálható,  a vágyakozást látomásokban megfogalma-

zó szövegeket jellemző álomfelfogás erre az időszakra megválto-
zik: az ábránd többnyire a dezilluzionizmusba sodródott ember
önmagával való szembenézésének terepévé válik. Az álommotí-
vum szerepének megváltozása a háborús publicisztikák mellett
főként az Á/77z"ÁÓ.7zy# oldalain
és  a hozzá kapcsolódó  levele-
zésben,  publikációkban  érhe-
tő tetten.

A világháború  és  az  elbu-
kott    forradalom    kiváltotta
csalódás elől az író a A414gz'72j/-
4cz, József nádorispán  egykor
volt  Margit-szigeti  udvarhá-
zába  menekül,  itt  vág  bele  a
fantáziáját    régóta    mozgató
álomfejtő  könyv megírásába.
„Már  a  háború  alatt  elkezd-
tem  írni  azokat  a  leveleket,
amelyeket      legnagyobbrészt
magamhoz        adresszáltam".
„Persze,   mindig  csak  a  ma-

A nagyszámú érdeklődőre való tekintettel a kiadást követő
években  az  C/jí4'g és  a  S;gz'7zÁ4'zz. É/# is  kísérletet  tett  önálló
álomfejtő rovat indítására, ám mindkét próbálkozás tiszavirág
életűnek bizonyult.  Hogy az e rövid idő  alatt közzétett leve-
lek tartalmához mennyiben járult hozzá az író,  nem tudhat-

juk,  mindenesetre az övéhez hasonlóan  termékeny agyvelőre
vallanak  az  álmodók  leírásai:  „Háromszarvú  leány.  Három
szarvam nőtt álmomban.  Egyik arcom közepéből, a második
derekam táján, a harmadik hátamon. Az első a.ranyból, a má-

gam  és  a  környezetem  mu-
lát:áteársná,rab,ő:eTgl;gfimA:Fkeo?:;ue:?raakss:snzévbe:.Ji:,9tÁ,sTfe?ne.g

maradt  el,  s  hiába  mosta  kezeit  félmosollyal  a  szája  szélén
(„Inkább a saját mulattatásomra, inkább hosszú telek csendes
eljátszadozására,  esti  órák halk elfuvolázására szerkesztettem
ez álmoskönyvet, mint azért, hogy bárki is hitelt adjon a kö-
vetkező soroknak."),  a könyv  1920-as megjelenését követően

Ére:#,éesléá,rlsézrtijkf„Éá::ejl:ká,|oa=fel,y,?f,P,e,?..:kroa!:onng,óükka;`zTnaif
bádnak, hogy álmainkat jóakarattal megfej ti."

Ahogy arról Krúdy Zsuzsa leírásából is értesülünk, az álom-
értő  tevékenység  előtérbe  kerülése  mindemellett  banálisabb
okokat is feltételez.  „Szomorú anyagi körülmények között él-
tünk, amikor egy női látogatónk felfedezte régi, német álmos-

fáöwnaT:;ks:te.r::g::=t%:]ísa:::::r;fi±;gsk*:r;ae[tetfeong:íkfrpnT,eg:
biztosan jó üzlet. Ennek nem tudnak ellenállni!«.
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Szindbádnak, az álomfejtőnek küldott levél  borítékja  (OSZK)

sodik virágból,  a  harmadik pedig  szalmából  volt.  Sok  öreg-
ember  ült  a  Bazilika  tetőjén,  mint  a  varjak  szoktak.  Felém
lebegtették szárnyaikat."  Szintén  az  C;/.í4'g4éz#:  „Kinéztem  az
ablakon, és egy hatalmas, női ruhába öltözött kutyát láttam,
amely legnagyobb  csodálkozásomra meg is  szólalt,  és  rende-
sen beszélt. Megkérdeztem tőle, hogyan tud beszélni, mire azt
felelte,  hogy  kicsi  korában  egy  petróleumosüveget  vágtak  a
fejéhez, és azóta tud beszélni." Könnyedén illeszthetnénk bele
2L Ki[í]dy-€+f:imű, a Hét Bagoly , Boldoguh úif ikoromban, Jockey

r:á#Íbeatca.ztípá:sbúiíz3Z;#Z:kÉ;;,oG:1Í:se:,Ferlee::lólzás,e.fíeág::n,:::
jött egy idegen úr,  aki azt mondta,  hogy a Áz.%j2'/y Áz'yázf.  Elha-
tároztam, hogy kérek a királytól  180 000 koronát. Ferenc Jó-
zsef, a király,,kedvesen fogadott, beszélgettünk, és ő meg akart

jutalmazni.  En  180 000 koronát kértem. A király azt mond-
ta:  rendben  van.  Ekkor  megcsókolt,  a  csók közben  belépett
egy katona, és mikor látta, hogy engem a király megcsókolt,
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Áz.G4g7m 4Áz Áí44zÁo7z.  Meghalt.  Nagyon  megijedtem,  de  a
király azt mondta, hogy mindenkinek meg kell halni, ald
látja, hogy a király egy polgárleányt megcsókol."

Krúdy jó barátságban állt Freud egykori munkatársával,
Ferenczi Sándorral, s bár olykor hivatkozott is az új tudo-
mány  bizonyos  eredményeire  elemzéseihez,  mégis  éz  7t''gz.,
„bölts"  emberek  td,Pa§z,talataif híirt:a seú+ségjil, Ljrs:zR:rL  ,Az
álmok nem vénülnek". Az 4'/77mfÁó.72j/# forrásaként megne-
vezett  1635-ös  keltezésű Álom-Könyvetske,  egy Egyipto-
mi,  és  a Lipcsei Álmoskönyv anyaga mellett ugyanakkor
az  író  személyes  intenciói  is  fontos  szerepet  játszottak  a
látomások dekódolásainál .,,... a legrosszabb álom sem je-
lenthet mást,  mint azt,  hogy még nem  léptük át a halál
kapuját„

Hasonlóan vigasztaló szándékú a S2;z'72Áúí'zz' É/c'f4€% köz-
zétett álomfejtés:

„Ilonka álma
VdiadKi am jósolta, Lrog}í  »rri:a  este  meg fig§z  balni«. Na-

gyon  szomorú  lettem  erre.  Később  mentem  valakivel  az
utcán, aki mondta, hogy nézzem meg a fo77zyof, két árnyék
van rajta.` Fg); é'gyéií éf €;g)/ 7e%/4z.  Erre azt mondtam:  ez azt

jelenti, hogy ma este tíz órakor meg fogok halni. Drága, jó
Krúdy úr, azóta nyugtalan vagyok.

Megftjtés
Az  öntudatlan  szerelmi  álmok  közül  való.  [...]  Meg-

halni  (jóslás  útján):  jegyzi  egy  szerelem  bekövetkezését.

á::;::,ygsuztianti:aflf.éifi.t,Ha::e#:::Sdai:::l:;ngü:tLa:z.eie;:
vigyázzon magára este tíz órakor, Ilonka." (Színházi Élet)

A megjelentetett, főként a szerelem témakörét körüljá-
ró  álmok esetenként erősen pornográf jelleget mutatnak:

S2;imdbád

„Midőn fizetni  akart,  és kinyitotta pénztárcáját,  pénze között
egi/ utánzott banánt pillantomm meg, a ftifi százkoronással fize-
tett, én neki húszkoroná§okat ddtdm uissza. [. . .| rL€hány percocl
később, kezében a banánnal, felizgatva és kiabálva visszatért a
férkhí:og,Ín4,#J;o?y#é:ta2:evke::::saeieÉz;tcts::t|*,eme|iü

ún.  hajnali álmok jelentőségét,  mondván,  azok az ember leg-
belsőbb feszültségeit hivatottak tükrözni. Ám ahogy nyilatko-
zik: ,,... az ön lapját többnyire fiatal nők olvassák. Jobb, ha nem
beszélek nekik a hajnali álmokról.  [. . .]  Nincsen olyan ember,
aki megközelítőleg is el tudná vagy el merné mondani a szerel-
mi álmait.  Se a gyóntatónak, se az idegorvosnak'';  a megfejtés
lényegének tehát annyit tart:  „Iskolai példája a szerelmi álom-
nak, amely szerelemről az álmodó ébren nem is tud, amely éj-
szaka, az álom leple alatt látogatja meg..."

Krúdy nem csak műfaja, de játékossága, nyelvi megformált-
sága, ötletessége révén is népszerűvé vált kötete olvasók töme-

gét szólította  íróasztalhoz  a húszas  évek elején.  Az  álomlátók
leveleinek javarészét azóta az OSZK Kézirattár őrzi.  ,,De nem
mulasztjuk el hangsúlyozni, hogy senki se vegye komolyan az
itten  közölt  tréfaságokat.  Játék  ez,  amellyel  keserves  időkben
mulattatja magát az elszegényedett magyar ember."

T®klntotea
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Az   álúot   n©m   én  álmoitam.Vaiakim,aki   az   élotambt7n  ma  ts   ez®1ött

lg,de   főkénL   a   jövc:.en.nagy   jelentísée.eel  t`ir,álmodtB  rólam  az   alant   kövotk®-

z 6t{et :

3gv  mgy  tetemt)en,sok-sok  eriber   j.i.rtiétébon,meiy  ieen  unnepéiy.B

mls67ei  biTt.kö+1beiüi   oiyan  8%ínr7eti.   volt  a  terom  és  a  sok   jelaniév6,mint

egy   p.]f:=rmet}t®rl   t)ivatal.tliotől6g  ®gv  pol.?írl   e }Hvő  gzortartása.A  ház!t"1an-

dók  között   ón  mlflt   memyaBózony  szer`ipei_tm  óe   oey  kögös   iamer68o   az   áu!odónak

éa   aokem.Áz   áimodú   saját   Üzzavait   igyoka%qm   most  loirni;

"az   Ídos   d!}yád   i.8zonyuiin   rábetizéit   és   erőszskot5kodott   on`011®tt ,

ho6y  nlnden  körülmén7®k  kőzött   lógy  Bertl   feloBége  8   Pe  semnl  áron  nen  voltál

®rre   jí.1nadó.Ín  ogy  nagy  tömeg   kögepotte   á]ttítri  és   flgyolt®tok,hogy  mít   fogt]z

bat6roznl.KÓzben  ogy  pillanat   alatt  látom.hog.y  To  n6r  alá  iB   lrod  azon  ominozus

könyv®t  és  én  h8.iálra  rém{iiten  kérd®m  a  körűlöttom  tilióktól,bogy  hát  mi  van

os   a  loány  mégis  beleogyo%ett  és  most  mér  b®füjez®tt  tény.hogy  a  törvény  nevé-

b®n  h.ázasok   ?  err®   tizt   a  feie]otot   kaptam.bogy  Te   ei]gedtél   ®8   dmyód   erőszakos

r6boszÉié86nek  ég   Berti   fele8€ee   iettéi  .ű®re8+,©n  a  t.rintotedet   és   ®gyszorro

látcrn,hogy  Te   ktromntói   aL  teTanbfl   éB   Íiittintól.Erro  én  ökö]1®]   nvltottan  ma-

g.amnak  utat  és  utánad   rohi}ntain  8   ]eérek  a  sc`k-sot  lót`c86n  s   a  kapu  olött  látta-

lak  a  iárián  o]éitam  ösgzeesv®.jlóIómeltol®k  é8  -maganhoz  Öleitelek  s  vltt®-

lek  mBga}.m]al.Kr`z+on   jött   utántmk  az   éd.a   Áwád,aki   kétBégbe   voit   osvo  cseleko-

dete4   míatt.do   T9  érv.ttéi   a  T®   áliáspontoi   mellott   a  ml   olbucBuzva   sz   Anyiistó1

ogymáshoz   simuiva  eit;voztunk."   itt  az   áiom  nár   fl7ir`rira   ®imosófiott,h.gy  a  befe-

joi 'Le.hogy  m.Tro   h81adtak.mír   at`soluJ;   zsivert   vo]t.-

o]y!in  niéi.y  'i.'4aai   vo]t   reém  es   az   áiom,mg].vtől   napokig  netn  tud-

t,am  szat.tiulni.iLérném   88éT`en.szent61jon  nekom  nehény  aort   ri..ikkolb.n  a   méitt"sdL`

váiaszra  ioveieinot.-

őszlnta   köszönett®1   ég   t.tszt.]ottetl

E.H.egy  olőfizet,őjük.

Álomfejtést kérő levél  (OSZK)


