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Dobozy Nóra EmőkE

Álom és álmatlanság az Árgirus históriájában

Az álmoknak az ókortól kezdve kétféle megközelítése él egymás mellett: egy, 
úgymond, tudományos, filozófiai-pszichológiai jellegű és egy sokkal inkább gya-
korlatias, álomértelmező, -magyarázó megközelítés. a két szemléletmód párhu-
zamosan fejlődött, gyakran hatással voltak egymásra, mégis az előbbi hosszú ide-
ig a felsőbb rétegek kiváltsága maradt, míg a második az alsóbb rétegek igényeit 
elégítette ki.1  

az álmokat Freud korszakalkotó munkásságáig nem egy összetört egész 
nyom töredékeinek tekintették, hanem precíz és kerek, bár néha félrevezető üze-
neteknek, amelyeket az ismert, illetve megismerhető kódok alapján lehet megfej-
teni. az álom során kapott üzenetek az általános nézet szerint az álmodónak vagy 
valaki másnak a jövőjével voltak összefüggésben, ezért próféciákként értékelték 
őket. a jóslatok értelmezésekor azonban mindig szem előtt tartották, hogy az 
álom jövendölése könnyen csapdát is jelenthet. mégsem lehetett őket figyelmen 
kívül hagyni, értelmezésük szükségszerű volt.2 

Az álmokat három kritérium alapján különíti el a modern szakirodalom: a 
tartalmi–szemantikus, a strukturális–szintagmatikus és a funkcionális–pragmatikus is-
mérv szerint.

a tartalmi szempont alapján beszélhetünk térítő álmokról, túlvilági és/vagy 
üzenetközlő látomásokról, a cselekmény-előrejelzés szempontjából pedig agnoszti-
kus és prognosztikus ellentétéről. a strukturális kritérium adja az allegorikus–
theorematikus ellentétpárt, miszerint az álom az igazságot, a jövőt eltakarva, fáty-
lon át mutatja, vagy pedig nyíltan feltárja. a funkcionális ismérvek az unde veniunt 
somnia kérdésből adódnak: szellemi vagy pszichoszomatikus eredetűek-e; az álom 
szemfényvesztés, kinyilatkoztatás vagy érzéki csalódás-e? Ezek a kritériumok azt 
is lehetővé teszik, hogy a valóban jelentéssel bíró történések megkülönböztethe-
tőek legyenek a jelentést csak feltételező irodalmi szerkezetektől.3 

Árgirus históriájában az alvásnak, az álomnak és az alvás hiányának kiemelten 
fontos szerepe van a történet előrehaladása szempontjából. Szentmártoni Szabó 
Géza „Álmomban azt látám” című tanulmányában többek között az Árgirusban 
megjelenő, álomhoz kapcsolódó epizódokról is ír. Eszerint a széphistóriában 

1 a. H. m. Kessels,  Ancient Systems of Dream-Classification, mnemosyne, 22(1969)/4, 391. 
2 Fehér Ferenc, Az álom mint régészet, az álom mint prófécia, Thalassa, 4(1993)/1, 35. 
3 Wolfgang haubrichs, Offenbarung und Allegorese: Formen und Funktionen von Vision und Traum in 

frühen Legenden = Formen und Funktionen der Allegorie, Symposium Wolfenbüttel 1978, hg. v. Walter 
haug, Stuttgart, Metzler, 1979, 244–245.
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ugyan többször esik szó elalvásról, ami valamilyen módon befolyásolja az esemé-
nyeket, de az álom, az álmok története önmagában nem fordul elő.4 az álombeli 
látomások leírása ugyan nem szerepel a szövegben, a szereplők előtt megelevene-
dő képeket nem ismerteti a széphistória, de az álmok jósló, jövendölő voltába 
vetett hit expressis verbis megjelenik: 

az jövendőmondót megöletéd, látom, 
mely cselekedeted bizony igen bánom, 
mert mit jövendölt volt, igaz lészen, tudom, 
Nékem jelentette ez étszaki álom.5

macrobiusnak Cicero Somnium Scipionisához írt kommentárjában az álmok két 
alapkategóriájaként határozza meg az insomniumot6 (nem jövendölő álom) és a 
somniumot7 (jövendölő álom), utóbbinak három alosztálya van: a visio,8 az oraculum9 
és a visum.10 a jövendőmondó álmok minden esetben jelekként értelmezhetők, ha 
ezek a jelek allegorikusak, akkor oneiroszról beszélhetünk, ha egy ember tolmácso-
lásában tárul fel a jövő, az a khrématiszmosz, és ha egy az egyben jelenik meg a 
jövendő, azt nevezhetjük horamának.11 Árgirus királyfi álma a visiók csoportjába 
sorolható. Ebből az álomból tudja meg, hogy apja jövendőmondójának igaza volt, 
és jóslata teljesülni fog, ezért szemrehányást tesz apjának, hogy feleslegesen és 
elhamarkodottan ölette meg a jóst. 

Árgirus históriájában (amint a széphistóriákban általában)12 nem a jósló-jöven-
dölő álmok a legjellemzőbbek. Álom, éjszaka és halál gondolata régóta kapcsoló-
dik össze az emberiség történetében: már az ókori álomisten, Hüpnosz is a Halál 

4 szentmártoni szabó Géza, „Álmomban azt látám” = Ámor, álom és mámor: A szerelem a régi ma-
g yar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete, szerk. szentmártoni szabó Géza, bp., 
Universitas, 2002, 404.

5 gergei albert, Árgirus históriája = XVI. századbeli mag yar költők művei, kiad. horváth Iván, 
lévay Edit, orlovszKy Géza, stoll Béla, szabó Géza, varjas béla, bp., akadémiai, 1990 
(régi magyar költők Tára, XVI. század, 9), 371–401.

6 aut est ένύπνιον quod insomnium dicitur. ambrosius Theodosius macrobius, Commentarium in 
somnium scipionis, ed. Jacobus Willis, Stuttgart–Leipzig, Teubner, 1994, I.3,2. „insomnio nomen 
est non quia per somnium videtur – hoc enim, est huic generi commune cum ceteris – sed quia 
in ipso somnio tantum modo esse creditur dum videtur, post somnium nullam sui uti li tatem 
vel significationem relinquit” (uo., I.3,5–6).

7 „oνειρος [jövendőmondó] secundum Graecos quod latini somnium vocant” (uo., I.3,2.)
8 „aut est oραμα quod visio recte apellatem” (uo.).
9 „aut est χρηματισμός quod oraculum nuncupatur” (uo.).
10 „Aut est φάντασματά, quod Cicero quotiens opus hoc nominæ fuit visum vocavit” (uo.).
11 Kessels, i. m., 399.
12 a jósló, jövendölő álmok leginkább az eposzokra jellemzők az isteni közbeavatkozás legké-

zenfekvőbb megnyilvánulásaként.
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és az Éjszaka gyermeke volt. az alvás és az álom, illetve az alvás és az éjszaka kap-
csolata egészen triviális. ahogyan már utaltam rá, az Árgirusban az alvás mindig 
különleges helyet foglal el, ráadásul jelzésértékű az alvás hiánya is. az epikus hő-
sök meglehetősen ritkán szoktak pusztán az alvás kedvéért, úgymond, emberi 
szükségleteik kielégítésére aludni, ez is mutatja, hogy az alvás kiemelt szerepet 
játszik a történetekben. akik (el)alszanak, általában13 negatív szereplők, vagy ép-
pen rosszban sántikálnak, ha alapvetően nem rosszak is. Daniel rolfs ariosto-
tanulmányában kimutatta, hogy az Eszeveszett Orlandóban az álmok a valóság fél-
reértelmezésével vannak kapcsolatban, ennek következtében ariosto negatív 
képet fest az alvásról és az álmokról.14 Ez a szemlélet figyelhető meg az Árgirusban 
is: az első két királyfi nem teljesíti a feladatát, amikor elalszik, de Árgirus alvása 
szintén negatív fényben tűnik fel, amikor Tündérországban a szerelmével való 
találkozás hiúsul meg legyőzhetetlen álma miatt.15

az ókori felfogás, amely összekapcsolja a halál–álom–élet hármast, Josephus 
Langius 1622-es lexikonában is megjelenik: az álom félúton rekedtnek tűnik élő 
és nem élő között.16 Tasso Megszabadított Jeruzsálemében ugyanez a szemlélet jele-
nik meg, amely az álmot az élet és a halál közötti átmenetnek tekinti:

mintha nehéz álomból, ájulásból
Ébredve eszmél valaki magára,
akképp döbbent meg a hős önmagától,
s a szembenézést magával nem állja17

13 ariosto eposzában alig néhányszor kerül elő az álom tisztán költői értelemben, s összesen egyszer, 
hogy varázslat hatására szenderülne valamelyik szereplő mély álomba: „s a benn levő picurka fio-
lából / szemébe (…) cseppnyit spriccentett könnyedén: a pára / ereje, hogy tüstént álomba bájol”. 
Ludovico ariosto,  Eszeveszett Orlando, ford. simon Gyula, bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994, 
VIII/48. minden más esetben valamiféle hibával és/vagy tévedéssel áll kapcsolatban az álom. 
Daniel rolFs, Sleep, Dreams and Insomnia in the Orlando Furioso, Italica, Vol. 53 (1976), No. 4, Tasso-
ariosto, 460–461. Párhuzamba állítható angelica elbájolásával az alcina által ruggerióra küldött 
bűbáj: „a fagyal, a liliom és a rózsa, / mely e kies partvidéken virágzott / alkotta, új módszerrel 
egybefonva, / a könnyű, de tartós szerelmi láncot, / mellyel nyakát, kezét, lábát lefogta / az ifjú-
nak, kit rabjává igázott; / majd kocsijára tetette az alvót, / s vele a levegőn át eliramlott.” Torquato 
tasso, Megszabadított Jeruzsálem, ford. hárs Ernő, bp., orpheusz, 1995, XIV/68. 

14 „In keeping with his largely negative portrayal of sleep (…) ariosto for the most part also as-
sociates dreams with some misperception of reality” (rolFs, i. m, 465). rolfs a tanulmány 
végén felhívja rá a figyelmet, hogy ariostónál is előfordul az álmok, az alvás vagy akár az ál-
matlanság profetikus, jövendölő (pozitív) értelmezése (uo., 468–469).

15 remekül mutatja az alvás negatív megítélését, hogy Árgirus szolgája gonosz varázslattal „veszi 
rá” urát az alvásra, aki magától sosem vetemedne ilyesmire. 

16 Josephus langius, Polyanthea Novissimarum Novissima, Velence, Iannes Guerilius, 1616, 1285: 
„Somnus videtur esse medium inter vivere et non vivere.” 

17 Megszabadított Jeruzsálem, i. m., XVI/31. az álomból való felébredés gyakran a való életre, a való 
világra történő ráeszmélést szimbolizálja, kapcsolódva ahhoz a nézethez, hogy az álom a va-
lóság téves felfogása, félreértelmezése. Vö. rolFs, i. m., 464–466.
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Scipione Gentili korabeli Tasso-kommentárjában felhívja rá a figyelmet, hogy ezt 
a három fogalmat már Petrarca, sőt Vergilius és Homérosz is rokonnak gondolta: 
„[P]oeti finsero il sonno essere parente della morte, come dice il Petrarca, overo 
come Virgilio, omero & Esiodo, fratello nato ad un parto di una medesima ma-
dre, cioè la notte.”18 

Az Aeneis alvilág-leírásában olvashatjuk, hogy az alvilág bejárata előtt a leg-
különbözőbb mitikus szörnyek és allegorikus alakok között „a Halál huga is jön, 
az Álom”,19 és itt kaptak helyet a csalárd, csalfa álmok is.20 Charon e szavakkal 
förmed rá a kivont karddal közeledő aeneasra:

Állj! Lépést se tovább! De felelj tüstént: hova tartasz?
Itt álmok s árnyak vannak s a halál örök éje.21

Ugyanez a felfogás jelenik meg a Szigeti veszedelem második énekében, ahol a ma-
gyarok Turi György vezetésével rajtaütnek a felelőtlen törökökön, akik arszlán 
vezetésével el akarták foglalni a palotát, azonban a vállalkozás kudarcba fullad. 
arany János tanulmányában ezt a motívumot Tassóból vezeti le.22

mély álmában sok janicsár megölettetik,
De nem messzi álombul halálba ugrik,
soknak teli gégéjéből bor kiomlik,
mindnyájan részegségnek ott jutalmát veszik.23

Az Árgirus históriájában nem az álmok tartalmi, hanem sokkal inkább a minőségi 
felosztása a meghatározó. a szereplők gyakran beszélnek álmokról, mindig mi-

18 Scipione gentili, La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso con le annotatione di Scipion Gentili e di 
Giulio Guastavini, et li argomenti di Oratio Ariosti, h. n., G. Pavoni, 1617, 33. Gentili hivatkozik 
Lucretius De Rerum Natura III. című művének 214–215. sorára: „mors omnia praestat, vitalem 
praeter sensum, calidumque vaporem.” 

19 maro Publius vergilius, Aeneis, ford. laKatos István, bp., magyar Helikon, 1969, VI/278. sor.
20 Aeneis, VI/283. sor.
21 Uo. VI/389–390. sor. Az Aeneisben előforduló álom, éjszaka és halál összefüggéseinek, illetve 

az „Umbrarum hic locus est somni noctisque soporae” sor részletes elemzéséhez és értelmező 
fordításához: vince Máté, Ha az álom kapuja kitárul = A rejtélyes Aeneis, szerk. Ferenczi attila, 
bp., L’Harmattan, 2005, 89–117. 

22 arany János, Zrínyi és Tasso = arany János összes művei, kiad. Keresztury mária, bp., akadé-
miai, 1962, X, 330–443, 358. a Gerusalemme liberata vonatkozó szöveghelye: „[E] s’anco integra 
fosse, or tutta immersa / in profonda quiete e d’arme è scinta. / Tosto s’opprime chi di sonno è carco, 
/ ché dal sonno a la morte è un piccol varco” (kiemelés: D. N.). Torquato tasso, Gerusalemme liberata, 
a cura di Guglielminetti marziano, milano, Garzani, 2000, IX/18. sor. 

23 zrínyi miklós, Szigeti veszedelem = Uő, összes művei, szerk. Kovács Sándor Iván, bp., kortárs, 
2003, 24–222, II. ének, 15. sor (kiemelés: D. N.).
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nősítve őket. Többször előfordul a nehéz álom kifejezés,24 szerepel egyszer veszedel-
mes álom25 és egyszer telhetetlen álom is.26 Ezek a jelzők mind értelmezhetők az álom 
és a halál kapcsolatán belül, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy álom 
és halál összekapcsolása, megfeleltetése több helyen szó szerint is szerepel. Elő-
ször igen hangsúlyos helyen, a történet legelején jelenik meg ez a személet, ami-
kor az aranyalmákat termő fát őrzők alszanak el:

Ért aranyalmákat fán szépeket láttunk,
Egy kis szellőt fúni étszakán hallottunk,
mely miatt mindnyájan el kellett aludnunk,
mint egy fél megholtak, földre nyomattattunk.27

Álom és halál összefonódása azonban nem csak a negatív szereplőkkel kapcsolat-
ban szerepel. Árgirus alvása is a halál párhuzamaként jelenik meg, amikor az álom-
hozó szellő által szított álomtól nem tud szabadulni, hogy kedvesével találkozzon:

asszonytól adatott tömlőt megszoríta,
Álomhozó szellőt urára bocsáta,
mely miatt Árgirus úgy elaludt vala, 
mint egy holt-eleven ág yra borult vala.28

a széphistóriákban számos szöveghelyet találhatunk álom és halál összekapcso-
lódására, sokszor halottakról emlékeznek meg az álommetaforával, ilyenkor az 
álom–halál fogalompárhoz a béke kapcsolódik harmadikként, a HALÁL–
ÁLOM–BÉKE kognitív metaforasorba illeszkedve. amíg a katonák, vitézek 
számára kitüntetés, ha harc közben eshetnek el, az átlagember számára jótéte-
mény a csendes, nyugodt halál. annak ellenére, hogy az Árgirus az alvást és az 
álmokat egy értelműen negatív színben tünteti fel, a békés halál metaforájaként 
szereplő álom mégis megjelenik. 

Légy egészségben már én utolsó napom, 
melyen ez világból lészen kimúlásom, 
Én utolsó órám, melyen elaluszom, 
Ez csorgó forrásnál majd lészen halálom.29

24 Árgirus históriája, I/23., 127., 128. versszak.
25 Uo., I/145. versszak.
26 Uo., I/173. versszak.
27 Uo., I/13. versszak.
28 Uo., I/137. versszak.
29 Uo., II/9. versszak. (kiemelések: D. N.)
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Itt a halál és az álom a valóságtól való szabadulás vágyát jelképezi, ami szintén 
gyakori a XVI. századi széphistóriákban. 

a szövegben azonban nemcsak a súlyos, nehéz álmokról esik szó, hanem 
megjelenik az álmok hamis és igaz kettőssége is, amely az ókortól kezdve népsze-
rű toposza az irodalomnak.30 a széphistória általános álomfelfogásába illeszked-
ve az álmok itt is negatív színben tűnnek fel: mikor szolgálói beszámolnak Árgirus 
érkezéséről, a tündérleány hazugsággal vádolja őket, illetve csaló álomnak gon-
dolja történetüket. 

„Vallyon s ki hinné el, mit hazudsz előttem?
Csak álmodban láttad, azt inkább elhittem.”

Tekintettel arra, hogy az álmoknak fontos szerepe van az irodalomban, az álmok 
hiánya, az álmatlanság is központi jelentőségű lehet. az insomnium fogalma már 
macrobiusnál megjelent, azonban az álmatlanság helyett nála még a nem jöven-
dölő álmot jelentette. Pápai Páriz Ferenc Dictionariumában viszont már ezt olvas-
hatjuk: Insomnia: „Nem alhatás. Álmatlanság nyavalya.”31 

a késő középkori, kora újkori epika két központi motívuma a hősiesség és a 
szerelem. Ez a két affektus igen erős szövegszervező erővel bír: a cselekményt 
befolyásoló szenvedélyek közül messze kiemelkednek. a hősiesség az álommal 
állítható párba: győzelmet, csatát, fordulatot vagy éppen mártírhalált jövendöl-
het. a szerelem mint affektus ezzel szemben álmatlanságként realizálódik, álmat-
lanságot eredményez. az irodalmi szövegek szereplőit nemcsak a szerelem, ha-
nem sok minden más is ébren tarthatja, mint a kéjvágy vagy a szenvedés,32 
ugyanakkor láthatjuk, hogy az álmatlanság okai minden esetben a szereplők 
nyughatatlan szenvedélyei, a különböző affektusok, amelyek valamilyen módon 
kapcsolatban állnak a szerelemmel. az álmatlanság emiatt legtöbbször negatív 
fényben tűnik fel, gyakran kapcsolatba hozható a józan ész elvesztésével, a meg-
felelő ítélőképesség megkérdőjelezésével. 

Ezzel szemben az Árgirus históriája pozitív képet alkot az álmatlanságról, hi-
szen a három királyfinak éppen hogy ébren kellene maradnia, ám az első kettőt 
elnyomja az álom, nem elég erősek, hogy ellenálljanak a bűbájnak, az álomhozó 
szellőnek. Árgirus is küzd az álom ellen: tudja, hogy csak akkor nyerheti el jutal-
mát, ha ébren marad. Ebben a szövegösszefüggésben éppen az álom (és a neki 
meg feleltethető bűbáj) jelenti a cselekvés kudarcát, ha úgy tetszik, a józan ész el-
vesztését, az álmatlanság pedig a kitartást, a „hősiességet”. 

30 az álmok igaz–hamis felosztása az álmok kapujától eredeztethető (pl. Homérosz, Vergilius 
stb.), ahol a szarukapun át jönnek az igaz álmok, az elefántcsontkapun pedig a hamis álmok. 

31 Francisci PáPai Páriz, Dictionarium Manuale Latino–Ungaricom et Ungarico–Latino–Germanicum, 
Szeben, 1782. Szenci molnár albertnél (1604) még így: „Vigyazas. Nem alhatas.”

32 Vö. rolFs, i. m.
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Itt érhető tetten az, hogy az Árgirus álomfelfogása sokkal közelebb áll az epo-
szok álomértelmezéséhez, mint az általában a széphistóriákban megjelenő elmé-
letekhez. A nem jósló álmok esetén álom és halál összekapcsolódása, illetve maga 
az alvás folyamata az eposzokban szokott negatív színben feltűnni, vagy negatív 
következményekkel járni – a széphistóriákban álom és halál megfeleltetése a béke, 
a nyugalom szinonimájaként jelenik meg. 

Végezetül szeretném még kiemelni, hogy bár ebben a széphistóriában az ál-
mok története valóban nem jut nagy szerephez, mégiscsak az emberek életét be-
folyásoló, földöntúli hatalomtól eredő álom mozgatja (és kuszálja) leginkább a 
szálakat. Ennek metaforája az álomhozó szellő, amely a nem testen belülről ere-
dő, nem fiziológiai álmoknak feleltethető meg. 

[Medve Imre] TaTár Péter: 
Arg yl avar fejedelem fia, és a szép tündér Ilona története, Pest, 1864.
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