
igmund Fre ud Álom fej tés (1900) cí mû
mun ká já ban (né hány kor tár sá val egy
idõ ben) azt iga zol ta, hogy az álom kü -
lön bö zõ tech ni kák se gít sé gé vel sa já tos

nar ra tív for má ba ren de zi az egyén em lé ke it, él mé -
nye it, tra u má it, el foj tott vá gya it. Az álom mo tí vu -
mai biografikus epi zó dok kal, az egyén múlt já val
áll nak kap cso lat ban, va la mi lyen kó ros ál la pot kö -
vet kez té ben buk kan nak fel. A biografikus epi zó -
dok sa já tos me ta fo ri kus nyel ven je len nek meg,
ame lyet az ál mo dó ön ma gá ban nem, csu pán a
pszi cho ana li ti kus se gít sé gé vel tud meg fej te ni.1 Az
em lé ke zet ku ta tást meg ala po zó egy a 20. szá zad el -
sõ fe lé ben meg je lent mun ka, Maurice Halbwachs
Les cadres sociaux de la mémoire (1925) cí mû
köny ve Fre ud hoz ha son ló an az ál mot a múlt ra va -
ló em lé ke zés ként ér tel mez te. Te kint ve, hogy az
álom ki von ja ma gát a tár sa dal mi el len õr zés alól, a
múlt ese mé nyei rend szer te le nül és ön ké nye sen,
sok szor el tor zul va épül nek be az álom tör té net be.2

Nap ja in kig nyú ló ha gyo mány ba il lesz ke dik az
az álom ér tel me zé si gya kor lat, amely sze rint az
álom tör té net a jö võt je le ní ti meg. Az álom fej tés a
jós lás tech ni kák egyi ke. Oly kor a test mint mik ro -
koz mosz ér zé ke li az üze ne te ket (te nyér jós lás),
más kor a ter mé sze ti kör nye zet ben és az asztrális
vi lág ban je len nek meg a bur kolt je len tés sel te lí tett
elõ je lek, vagy meg idé zett lé nyek (pl. ha lot tak, szel -
le mek) tár ják fel a jö võ tit ka it. A jós lás spe ci a lis tái
kü lön fé le, az ana ló gia sza bá lyát al kal ma zó mû ve -
le te ket vé gez nek el (pl. kár tya jós lás, ón ön tés). 

Az álom ér tel me zés a jós lás tech ni kák kö zött az
ókor tól is mert nép sze rû divinációs el já rás. A kö -
zép kor tól kezd ve Artemidórosznak a Kr. u. 2. szá -14
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zad ban írott mû ve, az Oneirokritika (Ál mos könyv) szá mít az álom fej tés alap köny vé -
nek. Szám ta lan nyelv re for dí tot ták, gyak ran hi vat koz ták, s még gyak rab ban ih le tõd -
tek be lõ le, al kal maz ták a jö võ meg tu da ko lá sá ra. A 20. szá za di álom ér tel me zé sek tõl
el té rõ en a jós lá si gya kor lat ban az álom nem az egyén álom mun ká já nak ered mé nye.
Az egyén mind össze mé di um sze re pét töl ti be, aki receptálja egy transz cen dens lény
nar ra tív üze ne tét. Az ál mok jö võ tu da tot ter mel nek, az egyén és kör nye ze te szá má ra
a je lent meg nyit ják a jö võ fe lé. Ugyan ak kor az álom az egyé ni sors szem lé le tes rep -
re zen tá ci ó ja, ez ál tal al kal mas az egyé ni sors meg je le ní té sé re és szá mon tar tás ára. Az
álom tör té net epi zód jai biografikus mo tí vu mok, akár csak Sigmund Fre ud ér tel me zé -
sé ben, a pszi cho a na lí zis sel el len tét ben vi szont az álom tör té net biografikus epi zód -
ja i ra az il le tõ sze mély éle té ben a jö võ ben ke rül sor. Az ál mok egyik ré sze ön kén te le -
nül, az egyén aka ra ta el le né re ját szó dik le. Eu ró pa-szer te s így a ma gyar tár sa da lom -
ban is is mert az ál mok ri tu á lis kö rül mé nyek kö zöt ti elõ idé zé se. And rás nap ját a lá -
nyok böj tö lés sel töl töt ték, eset leg né hány spe ci á li san el ké szí tett fa la tot fo gyasz tot -
tak, pár ná juk alá fér fi ru hát tet tek. Az ek kor lá tott álom ban jö ven dõ fér jük je lent meg.
Ha há rom egy más utá ni ked den böj töt tar tot tak, a har ma dik nap éj sza ká ján szin tén
meg lát hat ták jö ven dõ ké rõ jü ket. Lu ca nap ján egy al má ba ha rap tak, s et tõl kezd ve na -
pon ta egy-egy ha ra pást et tek be lõ le. A 12. na pon, ka rá csony szom bat ján az al ma -
csut kát a pár ná ja alá he lye zi, hogy ál má ban fér jé vel ta lál koz zék. Mold vá ban a lány
Szil vesz ter nap ján sós le pényt süt, pár ná ja alá te szi, éj fél kor a kú ton egy korty vi zet
vesz a szá já ba. Ezt kö ve tõ en ál má ban meg is me ri maj da ni fér jét.

Az aláb bi ak ban az álom ról va ló be szé lés, az álom ér tel me zés né pi kul tú rá ban
meg lé võ gya kor la tát, az álom ról va ló be szé lés funk ci ó it és finalitásait te kint jük át.3

Kon tex tu sok

Az álom ról va ló be szé lés nek két re le váns kon tex tu sa vá lik kü lön. Az egyik re le -
váns kon tex tus az egyé ni élet ve ze tés, a sze mé lyes sors, a min den na pi élet, a má sik
az ál ta lá nos em be ri élet rõl, a kol lek tív sors ról va ló be szé lés ritualizált kon tex tu sa.
El sõ eset ben az álom ról va ló be szé lést az álom ban va ló ré sze sü lés, az álom ki vál tot -
ta él mény in dít ja el. Az egyén az ál mot sze mé lyes sor sá val, köz vet len kör nye ze té vel
vagy a kol lek tív sors sal hoz za össze füg gés be. Az álom ban, a lá to más ban ré sze sü lõ
egyén kez de mé nye zi az álom ról va ló be szé lést, en nek cél ja az él mény fel dol go zá sa
és ér tel me zé se. Az egyént az álom mal va ló fog la ko zás ra az álom ki vál tot ta lel ki ál la -
pot ösz tön zi. Az él mény ál tal ki vál tott ti pi kus lel ki ál la pot ok az eu fó ria, az el bi zony -
ta la no dás, a de presszió. Az él ményt az egyén ma gá ban gon dol ja vé gig, ér tel me zi,
vagy kör nye ze té ben verbalizálja. Az álom él mé nyek, a lá to má sok meg osz tá sá nak
szo ci á lis kon tex tu sá ba tar toz nak a köz vet len kör nye zet ben élõ csa lád tag ok, szom -
szé dok, a kö zel ál ló sze mé lyek (ro ko nok, hit kö zös ség tag jai, bi zal mas sze mé lyek)
vagy a spe ci a lis ták. Az él mény meg osz tá sá ra ki vá lasz tott sze mé lyek ál ta lá ban fel nõt -
tek, gyak rab ban nõk. Az álom ér tel me zés re fel kért spe ci a lis ta a lo ká lis kö zös ség vagy
a ré gió egy er re sza ko so dott tag ja. 

Az egyén éle té ben vagy kör nye ze té ben vá rat la nul be kö vet ke zõ ese mény, sors ese -
mény, vá rat lan hely zet in dít ja el a sze mély vagy a kö zös ség álom re per tó ri u má nak át -
te kin té sét, ér tel me zé sét. Eb ben az eset ben ret ros pek tív mó don egy elõ állt hely zet
vagy ese mény elõ je le it, oka it és ér tel me zé sét ke re sik meg az ál mok ban. 

Az álom ról va ló be szé lés má so dik re le váns kon tex tu sa egy olyan té ma- vagy
hely zet ori en tált be széd hely zet, amely ben az álom pél dá zat ként, a hely ze tet ér tel me -
zõ, össze füg gé se ket meg vi lá gí tó evi den ci a ként, csa lád-, hely tör té ne ti epi zód ként
vagy tár sal gá si, szó ra koz ta tó ku ri ó zum ként hang zik el. Az álom fel idé zé sét egy adott
hely zet (sze ren cse, sze ren csét len ség, ha lál) vagy csu pán a szö veg kör nye zet (a be -
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szél ge tés fo na lá nak ala ku lá sa) in dít ja el. Ez utób bi eset jel leg ze tes tí pu sai a hi e del -
mek rõl, az em be ri sor sok ról, a kü lön cök rõl, a cso dák ról va ló be szé lés.

Az álom el be szé lé se

Az álom ról va ló be szé lés az álom, lá to más nar ra tív for má ba ön té se. Az álom tör -
té ne tek ti pi kus mo tí vu mai az álom ese mény kö rül mé nyei (tá ji kör nye zet, nap szak),
meg le põ él mé nyek (fény, il lat, szín, dal lam, hang), a sze rep lõk jel lem zé se (öl tö zet,
meg le põ al ka ti tu laj don sá gok, be széd- és vi sel ke dés mód), az álom ban ta pasz talt
meg le põ tel je sít mé nyek (re pül ni tu dás, te he tet len ség, cso dás meg szó la lás), az álom -
be li pár be szé dek rep ro du ká lá sa. Az álom nar ra tív for má ba ön té se az él mény nek nar -
ra tív sé mák hoz va ló kö ze lí té se, nar ra tív sé mák ba va ló il lesz té se. A nar ra tív sé mák a
gyak ran is mét lõ dõ ese mé nyek for ga tó köny ve. Az álom nar ra tív for má ba ön té se so rán
tör té nik meg az álom ir re le váns epi zód ja i nak ki szû ré se, az epi zó dok nar ra tív rend -
ben va ló el he lye zé se, a tör té net ko he ren ci á já nak meg te rem té se.

A fen ti két kon tex tus nak meg fe le lõ en – M. Bahtyinnak a be széd mûfajtipológiáját
kö vet ve – az álomnarratívumok két mû faj ba so rol ha tó ak. Az álom lá tás ha tá sá ra el -
in du ló narráció el sõd le ges mû faj ként a kom mu ni ka tív em lé ke zet for má ja (él mény -
tör té net, igaz tör té net, hí resz te lés, kép te len tör té net). A ro kon igaz tör té ne tek tõl el té -
rõ en ben nük sok kal erõ sebb az önreflexív jel leg. Az álomnarratívum epi zód ként
épül het be má sod la gos, struk tu rált be széd mû faj ok ba (eposz, mí tosz, le gen da, bio -
grá fia, lo ká lis és országtörténelem, re gény, film).4

At ti tû dök

Az álom hoz kap cso ló dó at ti tû dök kog ni tív kon tex tu sok hoz kö tõd nek. A kog ni tív
kon tex tu sok a kor szak tu dat tal5 áll nak össze füg gés ben, amely egy kor szak, ezen be lül
egy tár sa dal mi osz tály vagy cso port ön ma gá ról ki ala kí tott meg gyõ zõ dé se it, el fo ga -
dott ér ték rend jét, ha bi tu sa it, az elõ zõ kor szak kal, más tár sa dal mi ka te gó ri ák kal
szem ben ér vé nye sí tett at ti tûd je it és szte re o tí pi á it tar tal maz za. 

A mi ti kus és val lá sos vi lág ké pek az ál mot szak rá lis kom mu ni ká ci ó ként al kal maz -
zák. Esze rint az álom divináció, a transz cen dens lé nyek kel és az õsök kel va ló ta lál -
ko zás ide je. Az álom ide je az iga zi idõ, a li ne á ris idõ bõl va ló sza ba du lás ide je. Az
álom ban su gallt és receptált ese mé nyek a szak rá lis tör té ne lem ese mé nyei. Az üze -
net a transz cen dens lé nyek tõl ere dõ uta sí tás, ta nács. Gyak ran kul tu szok for rá sa.
Álom be li üze net ben az óko ri Ke le ten, a tör zsi tár sa dal mak ban, a vi lág val lá sok ban
fér fi ak, egy há zi ve ze tõk ré sze sül tek. Az óko ri Ke le ten gyak ran a szen tély ben al vás
tet te le he tõ vé az álom ban va ló ré sze sü lést. Az álom be li üze net egy ér tel mû, nem szo -
rul ér tel me zés re. Az álom ér tel me zé se pa pi fel adat volt.6 A fran cia szo ci o ló gi ai is ko -
la mí tosz ér tel me zõ je, Lucien Lévy-Bruhl sze rint az ál mok és a lá to má sok ob jek tív
jel le gû ek, mint hogy kap cso la tot te rem te nek az egyéb ként lát ha tat lan lé nyek kel (ha -
lot tak, õsök, mi ti kus lé nyek).7 Ugyan ak kor in di vi du á lis jel le gû ek, mint hogy di rekt
kap cso la tot lé te sí te nek egy egyén és egy transz cen dens lény kö zött. Az álom ide je az
iga zi idõ, mint hogy ilyen kor tá rul fel a mí to szok je len té se, a rí tu sok for ga tó köny ve.
Az ál mok ide jén az egyén fi gyel mez te tés ben, ta nács ban ré sze sül, az imák, a rá ol va -
sá sok, a val lá sos éne kek ilyen kor sa já tít ha tók el. 

Az álom lá tás ké pes sé ge bi zo nyos ve ze tõ tiszt sé gek be töl té sé nek fel té te le.8 A 20.
szá zad ban te vé keny ke dõ lá tó asszo nyok val lá sos misszi ó ként örö kí tik meg és a hit -
kö zös ség ritualizált kap cso lat há ló ján ke resz tül ter jesz tik lá to má sa i kat. Az ál mot és a
lá to mást ki nyi lat koz ta tás ként, szak rá lis kom mu ni ká ci ó ként ke ze lõ kö zös ség ben az
ál mok gya kor la ti sze rep pel ren del kez nek: a múlt vagy a jö võ hi te les rep re zen tá ci ói,16
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val lá sos ide o ló gi át, szo ci á lis és mo rá lis ér ték ren det (vi sel ke dé si min ták, at ti tû dök)
tá masz ta nak alá, tár sa dal mi stá tu so kat és vi szo nyo kat le gi ti mál nak (bo szor ká nyok
azo no sí tá sa a lu ca szék rõl), a jog sze rû sé get, a tár sa dal mi szank ci ót ala poz zák meg
(cse ber be né zés), az egyén, a kö zös ség szá má ra élet ve ze té si stra té gi át (gyógy mód,
ha lál ra va ló fel ké szü lés, tár sa dal mi vi szo nyok át ren de zé se, tár sa dal mi té nyek el fo -
ga dá sa) ké pez nek.

A tu do má nyos pa ra dig ma vál tást kö ve tõ en az álom fej tés tu do mány ból ha mis tu -
do mánnyá vál to zott, s a po pu lá ris kul tú rá ba vo nult vissza. Me zo po tá mi á ban az i. e.
3. év ez red ben, Egyip tom ban az i. e. 2. év ez red kö ze pén, Ba bi ló ni á ban az i. e. 1. év -
ez red ben vált ál ta lá nos sá az álom be li üze ne tek össze gyûj té se. Ninivében az i. e. 8.
szá zad vé gén ké szült el az Asszír Ál mos könyv, amely a ke le ti és az eu ró pai álom fej -
tés alap já vá vált. Az ál mos könyv az álom mo tí vu mo kat elõ jel ként ér tel me zi, s ezek
jegy zé két tar tal maz za. A szó cikk el sõ fe le le író jel le gû, elõ jel. Ne ve: protaszisz. Má -
so dik ré sze a mo tí vum, az elõ jel ér tel me zé se, az apadoszisz.9 Az ál mos köny vek a 16.
szá zad ban kez dõ dõ ma gyar nyel vû nyom ta tás ha tá sá ra nép ol vas mánnyá, szó ra koz -
ta tó iro da lom má vál toz tak. A nyom dász köz pon tok ban egy más után lát tak nap vi lá -
got a Nagy Egyip to mi Ál mos könyv, az Álom Könyvetzke, az Álom könyveczke újabb -
nál újabb, for dí tott és bõ ví tett ki adá sai. A 20. szá zad ban Krúdy Gyu la, Lestyán Sán -
dor, Szepes Má ria ál lí tott össze álomszótárat. Az álom ér tel me zés több más jós lá si
for má val együtt az írott, a hang zó és az elekt ro ni kus mé dia szó ra koz ta tó, köz szol gá -
la ti ro va ta i ban ka pott he lyet.

A fel vi lá go so dás ra ci o ná lis vi lág ké pe és elit iz mu sa komp ro mit tál ta a transz cen -
dens vi lág kü lön bö zõ for má it és lé nye it (a szen tek, a mi ti kus lé nyek, a ha lot tak vi -
lá ga), a transz cen dens kom mu ni ká ció for má it, az ez zel kap cso la tos tech ni ká kat és
ta pasz ta la to kat. Az álom ér tel me zõk és lá tók a töb bi má gi kus és transz cen dens szol -
gál ta tást nyúj tó sze méllyel együtt so ro za tos kon cep ci ós pe rek ál do za ta i vá vál tak.
Az álom ér tel me zés sel kap cso la tos tu dás a hi e de lem kö ré be uta ló dott át (álom s esõs
idõ). Az álom mal kap cso la tos tu dás vissza szo rult az in téz mé nyek (egy ház, is ko la,
könyv ki adás, köz in téz mé nyek) ál tal érin tet le nül ma radt sze mé lyes és lo ká lis uni -
ver zum ba. Eb ben a kö zeg ben szub kul tú ra ként vagy el len kul tú ra ként egy tör té nel -
mi-ide o ló gi ai hely zet tel szem be ni el len ál lás, moz ga lom for má já vá, a kö zös sé gi és
az in di vi du á lis élet for ma vál ság ba ju tá sa kor a hi tet és a re ményt új ra ter me lõ cse -
lek vés sé vált (a há bo rú ba el hur colt fér fi ak sor sá nak meg tu da ko lá sa, a kol lek ti vi zá -
lás ide jén ki bon ta ko zott szé kely föl di mil le ná ris moz ga lom). Eb bõl a rej tõz kö dõ kon -
tex tus ból és ál la pot ból az 1989-es rend szer vál to zás után az álom jós lás új ra a nyil -
vá nos ság elé lé pett.

Az álomnarratívumok re gény ben, film ben, fest mé nyen va ló meg je le ní té se az ál -
mo kat meg foszt ja a kül sõ vi lág gal, a va ló ság gal va ló meg fe le lés tõl, esz té ti kai ho ri -
zont ba von ja, fik ci ó ba il lesz ti be le, szer zõi in ten ci ó nak ren de li alá, egy mû vé szi üze -
net hor do zá sá nak szol gá la tá ba ál lít ja. Pe tõ fi Sán dor Jö ven dö lés cí mû ver se az ál mot
a mû vé szi sors tra gi ku má nak szem lél te té sé re hasz nál ja fel. Thomas Mann Jó zsef és
test vé rei cí mû re gé nyé nek fõ hõ se a fá raó ál ma it meg fejt ve hoz lét re egy új, öko no mi -
kus, biz ton sá got nyúj tó vi lá got. A ki rály ál mát si ke re sen ér tel me zõ sze gény le gény
tör té ne te a nép sze rû nép me sei szü zsék egyi ke. A nép bal la dák ban meg je le nõ álom -
epi zó dok a tra gi kus nõi sor sot jel zik elõ re.

Az álom biografikus funk ci ó já nak fel vál la lá sa, biografikus funk ci ó ba va ló be il -
lesz té se az álom ér tel me zés so rán tör té nik meg. Az álom ér tel me zés so rán az ér tel me -
zõ az álomnarratívumot kül sõ re fe ren ci á val, élet tör té ne ti ese ménnyel hoz za össze -
füg gés be, extenziót ke res az álomnarratívum szá má ra. Az álom ról va ló be szé lés so -
rán az álomnarratívum és extenziója kö zött ko he ren ci át ál lít fel, s en nek kö vet kez té -
ben az álom egy élet hely zet, egy biografikus ese mény rep re zen tá ci ó ja ként kezd mû -
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köd ni. Az álom ret ros pek tív mó don hi ány zó bio grá fi ai epi zó do kat tár fel, biografikus
epi zó dok kon tex tu sát vi lá gít ja meg, vagy a jö võ re vo nat ko zó élet pá lya-epi zó dot tár
fel. Az álom ban meg konst ru ált biografikus narratívum a sze mé lyes iden ti tás, azon
be lül a nar ra tív iden ti tás ré szé vé vá lik. Az egyén hoz zá iga zít ja éle tét, ma ga vagy kör -
nye ze te élet pá lyá ja-rep re zen tá ci ó ja ként for gal maz za. 

Álom és kö zös sé gek

Az álom ér tel me zé se és a ró la va ló be szé lés a szo ci á lis ko hé zió lét re ho zá sá nak
egyik for má ja. Az 1960-as évek ben meg szü le tett és nép sze rû vé vált be szé lés nép raj -
za a be szé lõ kö zös ség ter mi nus sal ne vez te meg a be szé lé si szo ká sok, nor mák és gya -
kor lat ál tal lét re jö võ tár sa dal mat.10 Ese tünk ben az álom ról va ló be szé lés kö vet ke zõ
sza bá lyai lát sza nak kör vo na la zód ni: az egyén ki vel oszt ja meg ál ma it, kit avat be ál -
ma i nak in tim vi lá gá ba (álom ér tel me zõ vel, csa lád tag gal, hit tár sak kal, pré di ká to rá -
val)? Mi lyen rend sze res ség gel (ál lan dó jel leg gel, egy sze ri al ka lom mal)? Mi lyen kö -
rül mé nyek kö zött (ott hon, gyü le ke ze ti ház ban, ra va tal mel lett, spon tá nul vagy ritu-
alizált for má ban)? Mi lyen cél lal (az álom ki vál tot ta lel ki ál la pot le ve ze té se vé gett, a
nar ra tív iden ti tás ki fe je zé sé ért, lel ki ér zé keny sé gét bi zo nyí tan dó)? Mi lyen sze mé lyes
jel le gû men tá lis rep re zen tá ci ók vál nak nyil vá nos rep re zen tá ci ók ká? 1925-ben meg -
je lent köny vé ben Maurice Halbwachs olyan tár sa dal ma kat mu tat be, ame lyek a kö -
zös em lé ke ze ti tar tal mak és em lé ke zé si gya kor la tok ré vén konst ru á lód tak meg (a csa -
lád, a ne mes ség, a ke resz tény ség).11 W. B. Pearce, W. Barnett és V. Cronen az 1970-es
évek ben meg al ko tott el mé le te sze rint a be széd mód és a be szé lés mint cse lek vés – az
al kal ma zott kom mu ni ká ci ós stra té gi ák ré vén – tár sa dal mi kör nye ze tet hoz lét re. A
szer zõk a bio grá fi ai ese mény és a biografikus ön rep re zen tá ció há rom for má ját ér tel -
me zik. Az át élt tör té net az egyén éle tét má sok éle té vel hoz za össz hang ba, má sok kal
kö zös ho ri zont ba il lesz ti az egyént, az egyént szo ci á lis szfé rá ba he lye zi, a má sok kal
va ló szim pá ti á ról, szo li da ri tás ról szól. Az el me sélt tör té net je len té se ket ren del hoz zá
az egyén ál tal át élt tör té net hez, il let ve eze ket a je len té se ket a tör té net el me sé lé se ál -
tal po pu la ri zál ja. Funk ci ó ja az egyén és kör nye ze te vi szo nyá nak erõ sí té se, a kül vi -
lág, az ese mé nyek ta go lá sa. És vé gül a még el nem mon dott tör té ne tek ti tok hely ze tet
ala kí ta nak ki: meg óv ják a tör té ne tet, szolidarizálnak a ti tok is me rõ i vel, margina-
lizálják vagy meg óv ják a ti tok tól el zárt sze mé lye ket.12

Az em lé ke zet kö zös ség ter mi nust Pierre Nora és mun ka cso port ja al kot ta meg,13 s
Jan Assmann épí tet te be le az em lé ke zet rõl ké szí tett el mé le té be.14 Az ál mok meg osz -
tá sa, for gal ma zá sa a tár sa da lom ban az egyes egyé nek re (ál ma ik ra, álom hoz va ló vi -
szo nyuk ra, élet pá lyá juk epi zód ja i ra) vo nat ko zó tu dást hal moz za fel. Min den kö zös -
ség szá mon tart ja az ál mo dó kat, az álom ér tel me zõ ket, a nagy ál mo dók, az õsök, a
csa lád tag ok, a kö zös ség tag ja i nak je len tõs ál ma it, a te le pü lés tör té ne té ben, a te le pü -
lés la kó i nak éle té ben be iga zo ló dott je len tõs ál mo kat. A lo ká lis kö zös ség be va ló szo -
ci a li zá ció fo lya mán az egyén az álom tör té ne tek re per tó ri u má ba és az ál mok kal
szem ben ér vé nye sí tett kog ni tív at ti tû dök be is szo ci a li zá ló dik. A 20. szá za di vi lág -
égést min den te le pü lé sen és ré gi ó ban más-más sze mély, más-más álom ál tal jö ven -
döl te meg.

Stanley Fish 1980-ban ho no sí tot ta meg az ér tel me zõ kö zös ség fo gal mát. A ter mi -
nus sal azt a tár sa dal mat ne vez te meg, amely egy adott idõ ben és hely zet ben egy
hely ze tet, egy szö ve get azo nos mó don ér tel mez. Az azo nos in terp re tá ció mö gött a
tár sa da lom tag ja i nak azo nos tu dá sa, ta pasz ta la ta, azo nos ér tel me zé si ha gyo má nya
és gya kor la ta mint interpretív tõ ké je hú zó dik.15 Az álomnarratívumok gyak ran az
ér tel me zé sük re tett erõ fe szí tés, az ér tel me zés be iga zo ló dá sá nak tör té ne té vel tár sul -
va ter jed nek el. A je les lá tók ra vo nat ko zó tör té ne tek, a lá to más hely ze té ben va ló je -18
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len lét egy szer re hoz za lét re a val lá sos be szé lõ, em lé ke zet- és értelmezõ/interpretív
kö zös sé get. A bi ro da lom ala pí tó fe je del mek, a val lás ala pí tó hit újí tók (Budd ha ál -
ma), a nem zet ség ala pí tó õs szü lõk (Eme se ál ma) ál ma a kul tu rá lis em lé ke zet ál tal õr -
zõ dik meg.
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