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HÁRS GYÖRGY PÉ TER

A lel ki is me ret rõl
A lel ki is me ret pszi cho ana li ti kus fo gal má nak revíziója1

azok nak, akik mi att és azok nak, akik he lyett fur dal a lel ki is me ret

Be ve ze tõ – fi lo zo fi kus – ki té rõ.
Azt hi szem, a lel ki is me ret nem va la mi olyas mi, ami 

meg szó lal, ha nem in kább olyas va la mi, ami meg szó lal tat 
ben nünk. A lel ki is me ret sok fé le han got ké pes a zen gés
já té ká ba hoz ni. Bahtyin sza va i val: a lel ki is me ret po li fo-
ni kus természetû.2 Le het per sze, hogy lel künk mélyré-
tegeibõl apánk hang ját dör gi ránk, de épp így le het, hogy 
azon nal rep li ká zik anyánk ag gó dó szó la má val, vagy, 
eset leg még ezek után, gyer me ke ink sí rá sá val, szeretõink 
szi dal ma i val, ba rá ta ink fel há bo ro dá sá val, eset leg mind ez 
egy szer re har san föl ben nünk – s ek kor, dön tés kép te len-
sé günk ben mond hat juk azt, hogy kí noz a lel ki is me ret. 
A lel ki is me ret nek ezt a po li fo ni kus ter mé sze tét el sõ ként 
Richard Rorty sej tet te meg, anél kül, hogy ma gát a fo gal-
mat de fi ni ál ni pró bál ta volna.3

Per sze, a lé lek fo gal ma sin csen egy sé ge sen de fi ni ál va 
– más az ér tel me a pszi cho ló gi á ban, a fi lo zó fi á ban, az eti-
ká ban és a te o ló gi á ban, ezek kü lön fé le irány za ta i ról nem 
is be szél ve –, de még csak lo ka li zál ni sem tud juk tel jes
bi zo nyos ság gal, hogy hol is kell, ha kell egy ál ta lán, ke res-
nünk a lel ket az em ber ben. Még 1991-ben is vol tak olyan 
bi zarr tö rek vé sek, ame lyek a lé lek kí sér le ti úton va ló lo ka-
li zá lá sá ra irá nyul tak; ne ve ze te sen ar ra, hogy a lé lek az 
egész test ben, az agy ban vagy a szív ben la ko zik-e? „47 
szív át ül te té ses pá ci ens sel ké szí tet tek in ter jút ar ról, hogy 
ész lel tek-e bár mi olyan vál to zást a sze mé lyi sé gük ben, 
amit az új szív vel, il let ve ere de ti gaz dá já val le het ne ös  sze-
füg gés be hoz ni. 47-bõl 44-en vá la szol tak nem mel, bár a 
szer zõk – lé vén tra di ci o ná lis bé csi pszichoanalitikusok 
– ki emel ték, hogy a nem mel vá la szo lók kö zül so kan rossz-
in du la tú an vagy vic ce lõd ve fe lel tek a kér dé sek re, s mint 
tud juk, a freudiánus el mé let sze rint a düh és a gunyoros-
kodás a há rí tás, il let ve az el uta sí tás jele.”4 Mind amel lett a 
ku ta tók rész le te sen is mer te tik a há rom igen nel vá la szo ló 
él mé nye it – amit én most mel lõz ni fo gok.

Ehe lyett föl hív nám a fi gyel met ar ra a tény re, hogy 
ha a lel ki is me ret fo gal mát ke res sük pszi cho ana li ti kus 
jel le gû iro dal mak tárgy mu ta tó já ban, még ak kor is rit kán
buk ka nunk rá, ha az egyéb ként az adott mû ben – eset leg

több ször is – szerepel.5 A pszi cho a na lí zis kri ti kai szó-
tá ra pe dig ész re ve he tõ en ta nács ta lan az el iga zí tás ban: 
„LEL KI IS ME RET. Conscience. Vagy az egyén er köl csi 
ér té ke i nek rend sze re, vagy az egyén nek az a ré sze, amely 
han got ad az er köl csi ér té kek nek. A szó tu laj don kép pen 
csak a TU DA TOS ér té kek re, és a tu da tos »csendes, 
kis hangokra« vo nat ko zik, s nem té vesz ten dõ ös  sze a 
FELETTESÉNnel, amely ab ban kü lön bö zik a lel ki is me-
ret tõl, hogy rész ben tu dat ta lan, rész ben olyan pa ran cso kat 
tar tal maz, me lye ket az egyén tu da to san nem is mer el. A 
két kon cep ció, min den eset ben, kü lön bö zõ fo gal mi ke ret-
re vonatkozik.”6

Már ön ma gá ban ez is elég okot ad ar ra, hogy a lel ki is-
me ret el ha nya golt, ku sza vagy ép pen sok szor egy ér tel mû-
nek vett pszi cho ana li ti kus fo gal mát meg vizs gál juk.

A pszi cho a na lí zis klas  szi kus – fre u di – lel ki is me ret-fel-
fo gá sa. A lel ki is me ret mint apai prin cí pi um.

Re ví zi ós kí sér le tem ki in du ló pont ja Fre ud nak egy 
ki elé gí tõ en má ig nem ér tel me zett mû ve, amely ben ki tér 
a lel ki is me ret fo gal má ra is, s ami ma gya rul a Rossz köz ér-
zet a kul tú rá ban cí met vi se li. Ter mé sze te sen nem ál ta tom 
ma gam az zal, hogy en nek az írás nak az ed di gi ek nél ér vé-
nye sebb ol va sa tát fo gom nyúj ta ni. Ami mi att fel jo go sít va 
ér zem ma gam a sok szo ros új ra ol va sás ra, az ma gá nak Fre-
ud nak a sza bad ko zá sa ami att, hogy meg le he tõ sen lel ki is-
me re te sen so kat fog lal ko zik eb ben a mû vé ben Ró má val. 
Bár õ más mi att kér el né zést. Idé zem: „azt a be nyo mást 
té te le zem fel az ol va só nál, hogy a bûn ér zés rõl szó ló fej-
te ge té sek en nek a ta nul mány nak a ke re te it szét fe szí tik 
az zal, hogy túl sok he lyet fog lal nak el ma guk szá má ra 
és a töb bi tar tal mat, mel  lyel nin cse nek min dig ös  sze füg-
gés ben, a mar gó ra szorítják.”7 Ez zel szem ben, úgy gon-
do lom, ez a bo csá nat ké rés egy má si kat he lyet te sít, amit 
azért kel lett vol na Fre ud nak meg ten nie, hogy írá sa te te-
mes ré szét egy szá má ra sem meg gyõ zõ ha son lat ki fej té sé-
nek szen te li, amely ben a lé lek múlt ját egy vá ro sé val ve ti 
egybe.8 Fur csa, de ért he tõ fe le dé keny ség: szá má ra az a 
kér dés, „va jon mi ért ép pen egy vá ros nak a múlt ját vá lasz-

1  Jelen írás két el hang zott kon fe ren cia-elõ adás kom pi lá ci ó ja (A lel ki is me ret pszi cho ana li ti kus fo gal má nak re ví zi ó ja; A lel ki is me ret kü lön bö zõ ho ri-
zon tok ból – a Veszp ré mi Egye tem Ant ro po ló gia és Eti ka Tan szé ke és a Veszp ré mi Ér se ki Hit tu do má nyi Fõ is ko la kö zös ren de zé sû kon fe ren ci á ja, 
2005. de cem ber 09., Veszp rém, és Még egy szer a lel ki is me ret rõl; konFERENCia, PTE BTK, 2006. jú ni us 8–9. Pécs).

2 Bahtyin: 1976.
3 Rorty: 1993.
4 Roach: 2004, 176.
5  Példa er re ma gyar nyel ven saj nos a Szummer–Erõs szer kesz tet te kö tet is (Szummer–Erõs: 1993), de még a Laplanche–Pontalis-fé le pszi cho ana li-

ti kus szó tár (Laplanche–Pontalis: 1994) sem tar tal maz za – szó cik ként – a lel ki is me re tet.
6 Ricroft: 1994, 157. – Ki eme lé sek az ere de ti ben.
7 Freud: 1982, 395.
8 Freud: 1982.
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tot tuk, hogy ös  sze ha son lít suk a lel ki múlttal”.9 Azon ban azt 
a kér dést fel sem te szi, hogy mi ért pont Ró ma ez a vá ros.
Tu dom, ezer do log gal le het ne ér vel ni amel lett, hogy ép pen 
itt ma rad tak fönn egy más mel lett a tör té ne lem kü lön bö zõ 
ko rok ból szár ma zó em lé kei. Amel lett szin tén, hogy fenn ma-
rad tak más hol is. Meg koc káz ta tom, a tel jes szö veg kon tex-
tu sá nak és Fre ud sze mé lyi sé gé nek figyelembevételével10,
hogy azért esett a vá lasz tás Ró má ra, mert Ró ma ép pen az 
atyát szim bo li zál ja, a men  nyei apa és a pá pa, a pa pa vá ro sa. 
Rej tett laudáció és pro tes tá lás ez a vá lasz tás, hó do lás az atya 
ural ma elõtt s egy ben az atya meg hó dí tá sá nak kí sér le te. Azt 
a kon cep ci ót elõ le ge zi meg a ma ga álom sze rû sé gé ben, amit 
Fre ud utá na a rá ci ó ra hi vat koz va ki fejt.

Mi ben áll a klas  szi kus el mé let vo nat ko zó ré szé nek 
lé nye ge? Fre ud azt ál lít ja, „az ag res  szív haj lam az em ber
ere de ti önál ló ösz tö nös adottsága”11, s ez az a ki in du ló-
pont, ahon nan lel ki fej lõ dé sé nek me ne tét és tör vény sze rû-
sé ge it le ve ze ti. A Rossz köz ér zet a kul tú rá ban paradoxo-
na, hogy mi köz ben Fre ud az em be ri ség lel ki is me re te ként 
lép föl – 1930-at írunk –, fo lya ma to san bir kó zik a lel ki-
is me ret tel. Ami vel küsz kö dik, az el sõ sor ban nem a lel ki-
is me ret ter mé sze té nek ér tel me zé se, ha nem a lel ki is me ret 
ki ala ku lá sá nak le ve ze té se. Fre ud ugyan is, mód sze ré hez 
hí ven, a lel ki is me ret tör té ne ti sé gé bõl kí ván ja ma gya ráz ni 
an nak ter mé sze tét. Nem rész le te zem most azt a két egy-
más nak el lent mon dó, majd ös  sze bé kí tett el mé le tet, ami 
a lel ki is me ret lét re jöt té nek ma gya rá za tá ul szol gál. Ér jük 
be an  nyi val, hogy bár mely irány ból kö ze lí tünk is hoz zá, 
Fre ud sze rint a lel ki is me ret nek a kö vet ke zõ há rom fon tos 
jel lem zõ je van: az introjiciált ag res  szi ó ból táp lál ko zik, 
a Fe let tes-én funk ci ó ja és a bûn tu dat hoz köt he tõ. Úgy 
vé lem, mind a há rom ál lí tás meg kér dõ je lez he tõ – s ezt 
rész ben már ma ga Fre ud is meg te szi. 

Ró ma – álom az álomban.12

Ró ma nem csak a Rossz köz ér zet lap ja in ját szik fõ sze-
re pet, ha nem, vis  sza té rõ álom mo tí vum ként, az Álom fej-
tésben is meg je le nik, mint el éren dõ cél és egy ben mint 
aka dály. A Ró ma-ál mok, mint Shakes peare Ham let jé nek 
„szín ház a szín ház ban” je le ne te, szem be men nek az Álom-
fej tés manifeszt té te le i vel, s ha a ket tõs ta ga dás lo gi kai 
el vét al kal maz zuk ér tel me zé sük kor, ak kor ar ra a kö vet-
kez te tés re fo gunk majd jut ni, hogy egy lá tens igaz sá got is 
hor doz nak a tu dat ta lan, a vágy és az el foj tás ter mé sze té re 
néz vést. Fre ud négy, Ró má hoz kö tõ dõ ál mát egy fel fe de-
zé sé vel kap cso lat ban ír ja le: „ész re vet tem, hogy a vágy, 
amely az ál mot ger jesz ti, je len ide jû, még is mély be nyú ló 
gyer me ki em lé kek bõl sze rez ha tal mas erõ sí tést. Eb ben 
az eset ben álom so ro zat ról van szó, amely nek alap ja az 
a vágy, hogy Ró má ba utaz zam. /…/ Így hát egy szer azt 
ál mo dom, hogy a vas úti ko csi ab la ká ból lá tom a Tiberist 
és az Arany hi dat. Azu tán el in dul a vo nat, és eszem be jut, 
hogy hi szen én be sem men tem a vá ros ba. /…/ Más kor 
va la ki egy domb ra ve zet, és meg mu tat ja a fé lig köd fá tyol-

ba bur ko ló zott Ró mát olyan tá vol ság ból, hogy
cso dál ko zom, men  nyi re tisz ta a ki lá tás. En nek 
az álom nak a tar tal ma gaz da gabb, mint ahogy 
itt rész le tez ni kí ván nám. Kön  nyen fel is mer he tõ 
ben ne „az ígé ret föld jét tá vol ról meg lát ni’ mo tí-
vu ma. /…/ Egy ne gye dik álom, rö vid del az utóbb em lí tett 
után, is mét Ró má ba visz.”13 Az ál mok fre u di ér tel me zé sé-
nek ér tel me zé se he lyett egy má sik utat ja va so lok, ma guk-
nak az ál mok nak az új ra ér tel me zé sét. Ami ezek ben az 
ál mok ban kö zös, az a tá vol ság és a tá vol ság le küz dé sé nek 
vá gya. A vo nat ugyan el me het Ró ma mel lett, vagy akár 
me het Ró má ba is, az ab lak üveg azon ban, amely le he tõ vé 
te szi a te kin tet meg ka pasz ko dá sát, egy ben el is vá laszt:
át tet szõ fal a vá gyott lát vány és né zõ je kö zött. A má sik 
álom ban is mét lõ dik a tá vol ság és az áttetszõség mo tí vu-
ma, ugyan ak kor a lát vány, Ró ma köd be bur ko ló dzik. Úgy 
vé lem, ez a köd nem a lát ványt, ha nem lá tó ját, pon to sab-
ban an nak ér zel mi vi szo nyu lá sát, a tisz ta ki lá tás sal szem-
be ál lít va pe dig vá gyá nak kö dös am bi va len ci á ját szim bo li-
zál ja. Meg lát ni az ígé ret föld jét, az zal a tu dat tal, hogy oda 
mi ma gunk so ha el nem ju tunk, ugyan ezt a – ké sõbb rész-
le te seb ben ki fej tett – am bi va lens ér zést kelt he ti. Az utol só
álom meg pró bál ja sem le ge sen el ta kar ni az am bi va len ci át, 
amit azon ban Fre ud két zsi dó anek do tá ra va ló as  szo ci á lás-
sal, majd gyer mek ko ri él mé nyei föl idé zé sé vel szá mom ra 
egy ér tel mû en je lez. Nem is mer te tem az anek do tá kat, csu-
pán azt a két mon da tot idé zem, ame lyek a tá vol ság ra és 
a tá vol ság le küz dé sé re vo nat koz nak. „Ha a kons ti tú ci óm 
ki bír ja” – szól az el sõ anek do ta csat ta nó ja; és „’az utat 
meg kér dez ni’ egye nes cél zás Ró má ra, hisz tud va le võ leg 
min den út Ró má ba vezet.”14 – így fog lal ja ös  sze Fre ud a 
má so dik lé nye gét. Rö vi den: min den út Ró má ba ve zet, ha 
a kons ti tú ci óm ki bír ja. Fi gye lem be vé ve a kons ti tú ció szó 
je len té se it, azt kell gon dol nom, hogy a Ró má ba va ló el ju-
tás vá gyát ma ga a vá gyó dó aka dá lyoz tat ja, pon to sab ban 
an nak szer ve ze te, al ka ta, de „al kot má nya” is – az az testi/
ösztönös/tudattalan és tu da tos mo men tu mok egy aránt. 
Ha ko ráb ban (be)hódolásról és hó dí tás ról be szél tünk, 
úgy Fre ud meg ma rad a hó dí tás te ma ti ká já nak ki fej té sé-
nél, a tu dat ta lan vágy nak – meg lát ni Ró mát – csu pán az 
„ag res  szív” ös  sze te võ it eme li ki: „Hi szen én így Han ni bál 
nyom do ka i ban jár tam; ne kem, akár csak ne ki, nem ada tott
meg Ró mát lát ni . . . /…/ Han ni bál és Ró ma jel ké pez ték 
a ser dü lõ sze mé ben az el len té tet a zsi dó ság szí vós sá ga 
és a ka to li kus egy ház szer ve zett sé ge kö zött. Mi vel az 
an ti sze mi ta moz ga lom az óta igen fon tos he lyet ka pott
ke dély vi lá gunk ban, méginkább rög zõd tek ama ko ráb bi 
idõk gon do la tai és érzései.”15 Az „el foj tott ag res  szi ót” a 
kö vet ke zõ él mény re ve ze ti vis  sza: „Ott, ahol te szü let tél, 
fi a tal ko rom ban egy szom ba ti na pon szé pen ki öl töz ve, új 
szõr me sap kám ban sé tál tam az ut cán. Ar ra jött egy ke resz-
tény, egy csa pás sal le ránt ja ró lam a sap kát, be le a sár ba,
és így ki ált: ‚Le a jár dá ról, zsi dó!’ – ‚És te mit tet tél?’ 
– kér de zem apám tól. ‚Leléptem a ko csi út ra, és fel vet tem 

  9 Freud: 1982, 335.
10 Hárs: 2005, 131–139.
11 Freud: 1982, 382.
12 Freud: 1985, 142–145.
13 Freud: 1985, 142–143. – Ki eme lés az ere de ti ben.
14 Freud: 1985, 143. – Ki eme lés az ere de ti ben.
15 Freud: 1985, 144.
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a sap ká mat’ – mond ta atyám nyu god tan. Úgy 
érez tem, hogy ez nem volt hõ si es vi sel ke dés a 
nagy, erõs em ber ré szé rõl, aki en gem, a ki csit,
ké zen fog va ve ze tett. /…/ Han ni bál az óta 
ka pott he lyet képzeletemben.”16 Vé le mé nyem 

sze rint vi szont a Ró má ba ju tás vagy nem ju tás kér dé se 
en nél bo nyo lul tabb lel ki ös  sze füg gé se ket ta kar. Azt az 
em le ge tett am bi va len ci át, ami rész ben a Fre ud ál tal föl-
fe de zett Ödipusz-helyzet meg is mét lé se, ahol is a sze re tet 
és a gyû lö let, az ér zel mi kö ze le dés és tá vo lo dás a tét. 
Fre ud ar ra nem gon dol, hogy mind két moz za nat ese té ben 
egy aránt kell szá mol nunk tu da tos és tu dat ta lan ös  sze te-
võk kel is. Ró má ba el jut ni Fre ud nak ugyan így egy szer re 
meg mu tat ko zá sa a tu dat ta lan von zó dás nak és a tu dat ta lan 
el len ér zé sek nek, il let ve a tu da tos sze re tet vágy nak és tu da-
tos rombolásvágynak. Ró ma: az Álom fej tés ben föl nem 
vál lalt, búj ta tott vagy láb jegy ze tek ben el foj tott le he tõ sé-
gek ké pi sû rí té se is.

A fre u di fel fo gás rej tett le he tõ sé gei.
Azt hi szem – el fo gad va Fre ud nak a túl de ter mi nált ság-

ról ki fej tett né ze te it –, még min dig tel je sebb vagy tisz tább
ma gya rá zat tal tar to zom ar ra a kér dés re vo nat ko zó lag, 
hogy mi ért pont Ró má ra esett Fre ud vá lasz tá sa, ami kor 
a lel ki szer ke zet hez il luszt rá ci ót vá lasz tott. A Rossz köz-
ér zet a kul tú rá ban egy má ig kel lõ kép pen nem mél ta tott 
fel ve tés sel kez dõ dik, ez pe dig vá lasz Romain Rolland 
el kép ze lé sé re az „óce á ni ér zés”-rõl mint „a val lá sos ság 
vol ta kép pe ni for rá sá”-ról. Meg éri hos  szab ban idéz ni: 
„Ezt kü lö nös ér zés nek tart ja, amely õt so ha sem hagy ja 
el, úgy ta lál ta, hogy so kan má sok is ugyan ezt vall ják,
fel té te lez he tõ en em be rek mil li ói. Ez az ér zés, me lyet õ 
az örök ké va ló ság sej tel mé nek ne vez ne, ha tár ta lan, kor lát 
nél kü li, mint egy »óceáni érzés«. Ez az ér zés tisz tán szub-
jek tív tény, sem mi lyen hit té tel, a sze mé lyes fenn ma ra dás 
sem mi lyen biz to sí té ka nem kap cso ló dik hoz zá, azon ban 
ez a for rá sa a val lá sos ener gi á nak, ame lyet kü lön bö zõ 
temp lo mok és val lá si rend sze rek meg ra gad nak, és meg ha-
tá ro zott csa tor nák ba ve zet ve bi zo nyá ra fel is hasz nál nak. 
Csak en nek az óce á ni ér zés nek az alap ján ne vez he ti va la-
ki ma gát val lá sos nak ak kor is, ha min den hi tet és min den
il lú zi ót el uta sít.” Fre ud nem áll ja meg hoz zá fûz ni: „Én 
ezt az óce á ni ér zést nem fe dez tem fel magamban.”17 A 
fi gyel mes ol va só azon ban fel fe de zi ben ne, hi szen mi más 
ve zet het te vol na ép pen Ró má ba a zsi dó ate is ta Fre u dot? 
Még ak kor is, ha eb ben az óce án ban a hul lá mok kal szem-
ben akart úsz ni.

Té mánk szem pont já ból rend kí vül fon tos, hogy Fre ud 
az óce á ni ér zés kap csán azon nal Ferenczi el mé le te i re 
as  szo ci ál, igaz, nem a Thalassa-elméletre, ha nem s ta lán
nem vé let le nül, A va ló ság ér zék fejlõdésfokaira18. Azon-
ban ép pen az ek kor már meg je lent és tu do má nyos bot-
rányt ki vál tó Ka taszt ró fák a ne mi mû kö dés fej lõ dé sé ben,

az el sõ pszi cho ana li ti kus mun ka, amely nyíl tan a sze re tõ 
anyát hang sú lyoz za a szi go rú fre u di apa he lyett.

A bi zony ta lan ko dó és elõ fel te vé se i hez még is erõ sen 
ra gasz ko dó fre u di szö veg ben ép pen az óce á ni ér zés az 
el sõ gya nús pont, amely úgy je le nik meg, mint ki ik ta tan dó 
aka dály az em be ri ag res  szió el sõd le ges sé gé nek bi zo nyí tá sa 
elõtt. Az ag res  szió a Rossz köz ér zet a kul tú rá ban utol só 
fe je ze té ben már be val lot tan mun ka hi po té zis sé vá lik. „Meg 
va gyok gyõ zõd ve, hogy szá mos fo lya ma tot egy sze rûb ben 
és át te kint he tõb ben áb rá zol hat nánk, ha a pszi cho a na lí zis-
nek a bûn ér zé sé nek a le ve ze té sé re al kal ma zott öt le tét az 
ag res  szív ösz tö nök re korlátozzuk.”19 A má so dik nyom, 
amin el in dul ha tunk, az ag res  szi ó val szem ben ép pen a sze-
re tet. A sze re tet ak kor me rül fel Fre ud nál, ami kor meg pró-
bál ja egy más hoz va ló vi szo nyu kat is tisz táz va a he lyé re 
ten ni a Fe let tes-én, a lel ki is me ret, a bûn ér zés, a bûn tu dat, 
a bûn hõ dé si vágy és a bûn bá nat fo gal ma it. Egy má sik
írá sá ban, a val lás ról szól ván, Fre ud odá ig megy, hogy 
egye ne sen azo no sít ja a Fe let tes-ént a lel ki is me ret tel: „A
szü lõk pa ran csai és ti lal mai er köl csi lel ki is me ret alak já-
ban él nek /a gyermekben/ tovább”.20

El sõ nyel vé sze ti ki té rõ – a lel ki is me ret szûk és tá gabb 
fo gal ma.

Fre ud a lel ki is me ret ge ne zi sé rõl a kö vet ke zõ ket mond ja: 
„Az ag res  szió introjiciálódik, ben sõ vé vá lik, vol ta kép pen 
azon ban oda jut vis  sza, ahon nan jött, te hát a sa ját én el len
for dul. Ott az én egyik ré sze ve szi át, mely mint fe let tes én 
áll szem ben a töb bi vel és most mint ‚lelkiismeret’ az én nel
szem ben ugyan azt a szi go rú ag res  szi ós kész sé get fej ti ki, 
me lyet az én szí ve sen más ide gen in di vi duu mo kon elé gí tett 
vol na ki.”21 A lel ki is me ret nek Fre ud két fej lõ dé si fo kát 
kü lö ní ti el: az el sõ a kis gyer me kek „rossz lel ki is me re te”, 
amely tu laj don kép pen „szo ci á lis szo ron gás”. A má so dik 
szint a tu laj don kép pe ni lel ki is me ret. „Csak ak kor kö vet ke-
zik be nagy vál to zás, ha a te kin tély a fe let tes én lé te sí té sé vel 
ben sõb bé vá lik. Ez zel a lel ki is me re ti je len sé gek új fo ko zat-
ra emel ked nek, alap já ban vé ve csak ek kor be szél he tünk 
lel ki is me ret rõl és bûntudatról.”22 Vé gül ki je len ti: „a (ránk 
kí vül rõl ki sza bott) ösz tön le mon dás hoz za lét re a lel ki is me-
re tet, mely azu tán to váb bi ösz tön le mon dást követel”.23 A 
fre u di lel ki is me ret te hát ag res  szi ó ból szár ma zik, ma ga is 
ag res  szív, bûn el kö ve té se vagy bû nös szán dék ese tén lép 
mû kö dés be, s olyas va la mi, ami le mon dá sok ra kény sze rí ti 
az em bert. Ezt a bûn höz ge ne ti ku san kap cso ló dó lel ki is me-
re tet ne ve zem én a lel ki is me ret túl szûk fo gal má nak.

Fo gal mak kal bán va sok szor hasz nos a nyelv im ma-
nens tu dá sá hoz for dul nunk. Ha ezt a kí sér le tet Georg 
Groddeck ír ná, ak kor hat-nyolc nyelv ben néz ne utá na
a lel ki is me ret szó ér tel mé nek. Mint hogy azon ban a 
szer zõ én va gyok, s nem va gyok elég lel ki is me re tes 
egy ilyen mun ká hoz, ér jük be a ma gyar nyelv út ba iga-
zí tá sa i val!

16 Freud: 1985, 144–145.
17 Freud: 1982, 329–330.
18 Ferenczi: 1982.
19 Freud: 1982, 399.
20 Freud: 1993, 30.
21 Freud: 1982, 384–385.
22 Freud: 1982, 386.
23 Freud: 1982, 389.
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A Ma gyar Ér tel me zõ Szó tár sze rint „Az a (gyak. meg-
sze mé lye sí tett) er köl csi tu dat, amely nek alap ján az em ber
sa ját tet te i nek, ér zé se i nek, gon do la ta i nak er köl csi he lyes-
sé gét, er köl csös sé gét meg íté li.” To váb bá: „Az a tu dat,
amely nek alap ján vki a sa ját hi va tá sa, mun ka kö re te rü le-
tén ér vé nyes er köl csi, tár sa dal mi, tu do má nyos, mû vé szi 
ér té kek hez, nor mák hoz vi szo nyul.” Még to vább: „Vmely 
kö zös ség, kül. tár sa dal mi osz tály vagy kor szak er köl csi 
tu da tá nak meg sze mé lye sí tõ je, azt ki fe je zõ sze mély.” Ha a 
nyelv re ha gyat ko zunk, azt lát juk, hogy bár a lel ki is me ret 
fo gal ma köt he tõ a bûn höz is, de nem ki zá ró la go san. A lel-
ki is me ret fo gal ma ma gá ban fog lal ja a kö te les ség tu dást, a 
be csü le tes sé get, a meg bíz ha tó sá got, az ala pos sá got, a fe le-
lõs ség ér ze tet, az ag gó dást. Fre u di el mé le ti ke re tek kö zött 
a lel ki is me ret tá gabb fo gal ma csak erõl te tet ten vol na 
ér tel mez he tõ. A má sik ész re vé tel, amit nyel vünk su gall, 
az, hogy a lel ki is me ret tu da tos mû kö dés. Már pe dig ha az, 
kön  nyen szert te het tu dat ta lan mi nõ ség re is. Ha ez igaz, 
úgy nem föl tét le nül el foj tó prin cí pi um, vi szont olyas mi, 
ami el foj tot tá vál hat. 

A go ril la macs ka és a for ró ká sa.
A go ril la macs ka, ez a meg szo kott nak egy ál ta lán nem 

ne vez he tõ hib rid az Álom fej tés ben kö zölt egyik álom ban
szerepel.24 Még két he lyütt utal eb ben a könyv ben a macs-
ká ra Fre ud: egy szer, ami kor Volkeltet iro ni ku san idé zi a 
se ma ti kus álom fej tés sel kap cso lat ban, mi sze rint a macs ka
„a ke dély bos  szús ál la po tát” jelenti25, és egy szer, ami kor 
be so rol ja a genitálénak a mi to ló gi ák ban is el fo ga dott szim-
bó lu mai közé.26

Szá munk ra a go ril la macs ka két szem pont ból fon tos, 
s a macs ka rep re zen tá ci ós me ze jé ben e két szem pont
ta lál ko zik. Az Álom fej tés, akár csak a go ril la macs ka, hib-
rid al ko tás. És most nem csu pán ar ra a so kak ál tal so kat
föl em lí tett je len ség re gon do lok, hogy a hermeneutikai és 
nar ra tív szem lé let mó dok ke ve red nek ben ne a ter mé szet tu-
do má nyos nyelv hasz ná lat tal és a szcientista esz mény fe lé
tö rek vés sel. Hib rid ab ban az ér te lem ben is, hogy nem tisz-
táz za a vágy topikai stá tu sát, s eb bõl adó dó an, mi köz ben 
ma ka csul ki tart amel lett, hogy az álom az el foj tott vá gyak 
tel je sü lé se, s e vá gyak el sõ sor ban Erosz vá gyai, nem tud 
mit kez de ni az zal a ta gad ha tat lan tén  nyel, hogy a mani-
feszt álom tar ta lom sok szor ép pen az alt ru is ta ma ga tar tást 
rej ti la tens álom gon do lat ként. Az Álom fej tés, mond hat ni, 
úgy ke rül ge ti az er kölcs és a lel ki is me ret kér dé sét, mint 
macs ka a for ró ká sát.

A go ril la macs ka per sze vé gül ad dig fúj ja a ma gá-
ét, míg be le kós tol hat a ká sá ba. Ka pó ra jön ne künk a 
Volkelt-idézet foly ta tá sa, mi sze rint „a fe hér és si ma sü te-
mény ké pe a test mez te len sé gét fe je zi ki”.27 Az Álom fej-
tés vé gé re ér ve, az utol só ol da la kon föl tá rul a szö veg test 
mez te len sé ge, a pszi cho ló gia mö gött meg hú zó dó eti kum. 
Mi e lõtt meg pró bál nám vé gig ve zet ni az ol va sót az idá ig
ka nyar gó zó rej tek úton, azt hi szem, ér de mes ezt a részt 

ter je del me seb ben idéz ni: „És va jon he lyes-e
le be csül ni az el foj tott vá gyak eti kai ér té két,
ame lyek, aho gyan ál mo kat te rem te nek, egy 
szép na pon mást is lét re hoz hat nak? Nem ér zem
ma gam fel jo go sít va, hogy meg vá la szol jam ezt 
a kér dést. /…/ Ha a tu dat ta lan vá gya kat utol só és leg iga-
zibb ki fe je zé sü kig kö vet tük, ak kor bi zony azt kell mon da-
nunk, hogy a lel ki va ló ság kü lö nös lét for ma, ame lyet nem 
sza bad ös  sze té vesz te nünk az anya gi va ló ság gal. Így in do-
ko lat lan nak tet szik, ha az em be rek til ta koz nak az el len,
hogy fe le lõs sé get vál lal ja nak ál ma ik er kölcs te len sé gé ért. 
A lel ki ap pa rá tus mû kö dé si el vé nek kel lõ ér té ke lé sé vel 
és a tu da tos és a tu dat ta lan vi szo nyá nak meg ér té sé vel 
ja va részt ele nyé szik az álom- és fan tá zia élet eti ka i lag 
meg bot rán koz ta tó vol ta. /…/ Ah hoz, hogy az em ber jel-
le mét meg ítél jük, a gya kor lat ban rend sze rint ele gen dõ a 
tett és az em be rek tu da to san meg nyil vá nu ló gon dol ko dás-
mód já nak meg íté lé se. Min de nek elõtt a tett ér dem li meg, 
hogy az el sõ sor ba ál lít suk, mert szá mos, a tu dat ba már 
be ha tolt im pul zust még tet té vá lá sa elõtt meg szün te tett a 
lel ki élet va ló sá gos ha tal ma, sõt gyak ran ép pen azért sem 
üt köz nek aka dá lyok ba, mert a tu dat ta lan biz tos ab ban, 
hogy va la mi más fog ja õket fel tar tóz tat ni. Min den kép pen 
ta nul sá gos, ha meg is mer jük ezt a ke resz tül-ka sul át for ga-
tott ta lajt, amely bõl eré nye ink oly büsz kén emel ked nek 
ki. Az em be ri jel lem min den irá nyú an di na mi kus sok ré tû-
sé ge vaj mi rit kán vá laszt csak két le he tõ ség kö zött, ahogy 
azt el avult er kölcs ta nunk szeretné.”28

Má so dik fi lo zo fi kus ki té rõ: Rorty és a mo rá lis ref le-
xió.

Richard Rorty sem hí ve az el avult er kölcs tan nak. 
Fre ud és a mo rá lis ref le xió cí mû írá sá ban a tu dat ta lant 
ra ci o ná lis „be szél ge tõ társ ként” ren de li a tu dat mel lé.
Rortynak a lé lek gép sze rû sé ge mel let ti ele gáns fi lo zó-
fi ai ér ve lé sé bõl je len írás szem pont já ból elég ki emel ni 
négy moz za na tot. Ezek: a de cent ra li zá lás fo lya ma ta, a 
lel ki is me ret hu ma ni zá lá sa, a tör té net al ko tás és a jö võ-
ori en tá ció. A de cent ra li zá lás fo lya ma ta az a gon dol ko-
dás tör té ne ti je len ség, amely köz tu dot tan Ko per ni kusz, 
Dar win és Fre ud ne vé hez kö tõ dik, s ame lyet Ferenczi 
vélt a „ne gye dik narcisztikus sé rü lés sel” kiteljesíteni.29

Per sze, a Rorty-féle de cent ra li zá lás-fo ga lom ba, amely 
ma gá ban fog lal ja a me cha ni zá ló dást is, Ferenczi el gon do-
lá sa ne he zen vol na „be sze rel hetõ”. Rorty el kép ze lé sé ben 
a lé lek, akár csak a gé pek, el ro mol hat, ja ví tás ra szo rul hat, 
és mi vel nincs köz pon ti mag ja, bár mely ré szé nek meg hi-
bá so dá sa az egész mû kö dés kép te len sé gét okoz hat ja. Köz-
pon ti mag – „a lé lek” – hí ján nem ke res het jük „a lé lek” 
mint olyan lé nye gét; úgy tû nik, ös  sze sze relt sé gé tõl füg gõ-
en min den lé lek más és más. Ak kor is me rünk meg egy 
lel ket, ha is mer jük ös  sze te võ it, ezek mû kö dé sét és vi szo-
nyát. Egy ilyen is me ret az ön ma gunk kal va ló di a ló gus ba 
lé pés fel té te le. „Az ön is me ret fre u di ma gya rá za ta sze rint 

24 Freud: 1985, 285., a „go ril la macs ka” itt az an gó ra macs ka he lyett áll.
25 Freud: 1985, 164.
26 Freud: 1985, 252.
27 Freud: 1985, 164. – Ki eme lés az ere de ti ben.
28 Freud: 1985, 429–430.
29 Ferenczi: 1996, 60.
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er köl csi kö te les sé günk nem az, hogy tud juk,
mi a lé nye günk, s nem is a kö zös em be ri ter-
mé sze tet kell is mer nünk, amely va la ho gyan az 
er köl csi fe le lõs ség he lye és for rá sa. Az ön is me-
ret tá vol ról sem an nak az is me re te, ami kö zös

ben nünk és fa junk töb bi tag já ban, ha nem épp an nak az 
is me re te, ami el vá laszt ben nün ket tõ lük: eset le ges egyé-
ni be ál lí tott sá gunk, ön ma gunk »irracionális« ös  sze te või, 
ame lyek hi tek és vá gyak ös  sze egyez tet he tet len hal ma za-
i vá osz ta nak fel ben nün ket. /…/ Mi vel csak ezek nek a 
konk rét rész le tek nek a ta nul má nyo zá sa te szi le he tõ vé, 
hogy be szél getõ vi szony ba lép jünk tu dat ta la nunk kal, és 
– az ilyen be szél ge tés ide á lis ha tár eset ében – le bont suk a 
felosztásokat.”30

Má so dik alap fo gal munk nak a lel ki is me ret hu ma ni zá-
lá sát te kin tem. Rorty ki in du ló pont ja eb ben a vo nat ko zás-
ban is a tu dat ta lan új stá tu sa. „Az az új don ság a tu dat ta lan 
fre u di kon cep ci ó já ban, hogy Fre ud ki je len tet te, tu dat ta lan 
én je ink nem ok ta lan ál la tok, ha nem tu da tos énünk le het sé-
ges be szél ge tõ part ne rei. /…/ A tra di ci o ná lis ké pet, amely 
sze rint egy »értelem« küzd az »irracionális« ál la ti in du la-
tok el len, he lyet te sí ti a két vagy több »értelem«  kö zöt ti 
tranz ak ci ók képével.”31 No ha en nek a meg ál la pí tás nak 
szá mos fi lo zó fi ai és pszi cho ló gi ai imp li ká ci ó ja van, én 
most ugyan ar ra szo rít ko zom itt, ami vel Rorty is foly tat ja: 
„E gon dol ko dás mód nak az az elõ nye, hogy le he tõ vé te szi: 
ha son ló mó don te kint sünk a lel ki is me ret re is. Ahogy 
ugyan is ez a fel fo gás hu ma ni zál ja azt, amit a pla tó ni tra dí-
ció egy ál lat ösz tö ne i nek tar tott, épp úgy hu ma ni zál ja azt 
is, amit is te ni su gal lat nak te kin tett. A lel ki is me re tet – a 
szen ve dé lyek hez ha son ló an – az em be ri hi tek és vá gyak
egy újabb cso port já vá te szi, még egy Weltanschauungot,
még egy »történetet« al kot ar ról, hogy mi lyen a világ.”32

Ez zel el ju tot tunk a har ma dik alap fo ga lo mig: a tör té-
net al ko tás fo gal má ig. Rorty szá má ra az egy más sal fe le-
se lõ egyen ran gú tör té ne tek lé te zé se a fon tos, szá mom ra 
a tör té net al ko tás ál ta la le írt jel le ge. Rorty ugyan is csa var
egyet a ha gyo má nyo san múlt ra irá nyu ló nak te kin tett 
fre u di narrativitáson. Egy részt azt ír ja, vis  sza utal va az 
ál ta la elem zett szem ben ál ló fi lo zó fi ák ra, hogy Fre ud a 
„lel ki is me ret sza vát nem úgy fog ta fel, mint a lé lek azon 
ré szé nek hang ját, amely ál ta lá nos sá gok kal fog lal ko zik 
– szem be ál lít va az zal a rés  szel, amely egye di dol gok kal 
fog lal ko zik –, ha nem mint bi zo nyos na gyon egye di ese mé-
nyek (rend sze rint tor zult) emlékeit.”33 Ez zel még „csak ”
egy újabb pa ra dig má ban he lye zi el a fre u di gon dol ko dást, 
és Rortynak ez a lé nye ges. Pár be kez dés sel ko ráb ban 
vi szont ar ról be szél, hogy a fre u di el mé let se gít, „hogy a 
mo rá lis ref le xi ót és ta nu lást ne ön is me ret ként gon dol juk 
el, ha nem ön ma gunk megalkotásaként.”34

Itt rej te zik a lel ki is me ret hez kap csol ha tó ne gye dik 

le het sé ges alap fo ga lom, a jö võ ori en tá ció. Ön ma gunk 
meg al ko tá sa ugyan is olyan, no ha a múlt ból ki in du ló, de 
nem a múlt ra irá nyu ló tör té net al ko tá son ke resz tül zaj lik, 
amely nek cél ja egy jö võ be ni én föl épí té se. A lel ki is me ret-
re vo nat koz tat va ezt az el gon do lást: a lel ki is me ret min dig 
va la mi múlt be li mi att szó lal tat meg ben nünk han go kat, de 
ezek a han gok va la mi jö võ be ni ér de ké ben szó lal nak föl. 
Ezért is tû nik elég te len nek a Rorty ál tal ol va sott Fre ud 
a lel ki is me ret ér tel me zé sé hez. „Amit a me ta fi zi ka nem 
tu dott meg ten ni, azt a pszi cho ló gia – még az igen »mély« 
pszi cho ló gia – sem tud ja meg ten ni. Ros  szul kö ze lí tünk 
Fre ud hoz, ha az »erkölcsi motiváció« olyan ma gya rá za tát 
ke res sük ná la, amely nem pusz tán uta lás azok ra a tör té ne-
ti eset le ges sé gek re, ame lyek ré gi ónk és ko runk kul tu rá lis 
fej lõ dé sé nek fo lya ma tát alakították.”35

Egy el mé let evo lú ci ó ja – avagy a macs ká tól a go ril lá ig.
Ab ban a fej lõ dé si sor ban, ami az Álom fej tés ben kö vet he-

tõ nyo mon, a macs ka az a há zi a sí tott kis ra ga do zó el mé let, 
hogy az álom vágy tel je sü lés, még pe dig a tu dat ta lan ban 
el foj tott, mert tu da tunk szá má ra kí nos vá gyak tel je sü lé se. 
A go ril la pe dig az a ho mo sa pi ens hez kö ze lebb ál ló, kis sé 
eset len, de nagy ra nõtt és vad nak tû nõ fel té te le zés, hogy 
vá gya ink nem ki zá ró lag a tu dat ta lan ból ered nek és/vagy 
nem ki zá ró lag egoisztikusak. Az evo lú ció hi ány zó lánc sze-
me it, mint lát ni fog juk, a láb jegy ze tek je len tik. 

Fre ud ban az el sõ gya nú a szo ron gá sos ál mok kap csán 
éb red, ezt azon ban gyor san új ra el is al tat ja: „úgy lát szik,
hogy ép pen a szo ron gá sos ál mok ha zud tol ják meg és 
bé lyeg zik kép te len ség nek azt a té telt, /…/ hogy az álom 
vágyteljesülés.”36 Per sze, az a bi zo nyos al ta tás sem hang-
zik olyan ma ga biz to san: „min den képp fenn áll a le he tõ-
ség, hogy álom fej tés után a kí nos és szo ron ga tó ál mok ról 
is ki de rül, hogy vágyteljesülések.”37

Má sod szor ra Fre ud ak kor kezd el a vágy el mé let egy sé-
ges sé gén el töp ren ge ni, ami kor lo ka li zál ni kí ván ja a vágy 
ke let ke zé sé nek he lyét a lel ki topikában, egyút tal bi zo nyí-
ta ni szán dé ko zik a szo ron gá sos ál mok vágy ter mé sze tét: 
„Mi vel két pszi chi kai ins tan ci át té te lez tünk fel, most már 
azt is mond hat juk: a kí nos ál mok ban va ló ban van va la-
mi, ami a má so dik ha tó ság nak kí nos, egyút tal azon ban 
az el sõ ins tan ci á nak va la mely kí ván sá gát tel je sí ti. Ezek 
an  nyi ban vágy ál mok, amen  nyi ben min den álom az el sõ
ins tan ci á ból in dul ki, a má so dik ins tan cia ma ga tar tá sa az 
álom mal szem ben csak vé de ke zõ, nem pe dig alkotó.”38

Fre ud itt ugyan még csak két lel ki ins tan ci át fel té te lez, de, 
láb jegy zet ben, már föl me rül az az öt let, hogy a tu dat nak 
is le het nek vá gyai, az az le het nek meg ál mo dott tu da tos 
vá gya ink. „Ké sõbb ta lál ko zunk majd olyan ese tek kel is, 
hogy az álom ép pen ség gel a má so dik ins tan cia vá gya i nak 
ad kifejezést.”39

30 Rorty: 1993, 187.
31 Rorty: 1993, 187–188.
32 Rorty: 1993, 189. – Ki eme lés az ere de ti ben.
33 Rorty: 1993, 196.
34 Rorty: 1993, 194.
35 Rorty: 1993, 203.
36 Freud: 1985, 103.
37 Freud: 1985, 104. – Ahol azt kü lön nem jel zem, a ki eme lés tõ lem szár ma zik.
38 Freud: 1985, 110–111.
39 Freud: 1985, 111.
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Fre ud álom el mé le té nek har ma dik tá ma dá si pont ja az 
ál mok egoisztikus versus altruisztikus jel le ge. Megint egy 
jegy zet ta ka rá sá ban fej lõ dik to vább a la tens el mé let csí ra: 
„Ami kor Jo nes pro fes  szor egy ame ri kai tár sa ság elõtt 
tar tott tu do má nyos elõ adá sá ban az ál mok ego iz mu sá ról 
be szélt, egy tu dós hölgy szót emelt e tu do mány ta lan 
ál ta lá no sí tás el len: hi szen a szer zõ vol ta kép pen csak az 
oszt rá kok ál ma i ból ítél, te hát ne be szél jen az ame ri ka i ak 
ál má ról. Õ ma ga, s ez biz tos, ki zá ró lag altruisztikusan 
ál mo dik. E nem ze té re büsz ke hölgy ment sé gé re meg kell 
je gyez nem, hogy nem sza bad fél re ér te ni azt a ki je len tést: 
va la men  nyi álom ön zõ. Mi vel mind az, ami a tu dat elõt-
ti gon dol ko dás ban elõ for dul (mind a tar ta lom, mind a 
lá tens gon do lat), át me het az álom ba, ez a le he tõ ség az 
altruisztikus ér zé sek szá má ra is nyit va áll. Ugyan így a 
más sze mély iránt ér zett gyen géd vagy sze rel mes ér zés is 
meg je len het az álom ban, ha je len van a tu dat ta lan ban. A 
fen ti mon dat ér vé nyes sé ge te hát ar ra a tény re szo rít ko zik, 
hogy az álom tu dat ta lan ger jesz tõi kö zött gyak ran ta lál ko-
zunk ön zõ ten den ci ák kal, me lyek rõl éber ál la pot ban azt 
his  szük, hogy le gyõz tük õket.”40

Ne gyed szer: A vágy tel je sü lés rõl cí mû fejezet41 vet 
föl olyan gon do la to kat a bün te tõ ál mok elem zé se kor, 
ame lyek túl lé pik az Álom fej tés fõ vo na la ál tal meg sza-
bott ke re te ket. Fre ud szá má ra prob le ma ti kus, hogy 
„mi ként vi sel ke dik az álom, ha az álom gon do la tok 
olyan anya got bo csá ta nak ren del ke zé sé re, amely szö ge-
sen el len ke zik a vágy tel je sü lés sel, mint pél dá ul a jo gos
ag go da lom, a fáj dal mas meg fon to lás, a kí nos be lá tás ese-
té ben. /…/ Ez az az eset, ame lyik ké te lye ket tá maszt az 
álom vágy el mé le te el len, ami ért is to váb bi vizs gá lat ra 
szo rul. /…/ A kí nos ál mok le het nek „bün te tõ álmok”42

is. Ta gad ha tat lan, hogy el is me ré sük ré vén va la mi új jal 
egé szül ki az álom el mé let. „Ami a bün te tõ álom mal tel-
je sül, az ugyan csak egy tu dat ta lan vágy, az ál mo dó nak 
az a vá gya, hogy va la mely meg nem en ge dett, el foj tott 
vágy rez dü le té ért meg bûn hõd jék. /…/ ugyan csak tu dat-
ta lan vágy ról van szó, amely azon ban nem az el foj tott 
anyag ból ered, ha nem ab ból, mely az Én hez tar to zik. 
/…/ A bün te tõ álom fõ jel leg ze tes sé ge te hát az, hogy 
nem az el foj tott anyag ból (az UBW-rendszerbõl) szár-
ma zó tu dat ta lan vágy al kot ja meg az ál mot, ha nem az 
ez el len re a gá ló, az én hez tar to zó, bár ugyan csak tu dat-
ta lan (tudatelõttes) vágy a büntetésre.”43 Ho gyan? Az 
Én hez is tar toz hat nak tu dat ta lan vá gyak? A vá laszt er re
a jo gos kér dés re megint csak egy láb jegy zet ad ja meg: 
„Ez az a pont, aho vá a pszi cho a na lí zis ré vén ké sõbb 
meg is mert fe let tes én beilleszthetõ.”44

Mi ket is ál lít, pon to sab ban nem ál lít Fre ud eb ben a 
go ril la el mé let ben? Elõ ször is azt, hogy le het, hogy min-
den álom vágy tel je sü lés, de ez egy ál ta lán nem biz tos.

Má sod szor, hogy a tu da tos lel ki ins tan ci á nak 
is le het nek vá gyai. Har mad szor, hogy lé tez het-
nek altruisztikus ál mok. Ne gyed szer pe dig, 
hogy a vágy irá nyul hat a bün te tés re is. Ez a 
go ril la kez di el szo ron gat ni Fre u dot, ami kor 
mû ve vé gé re ér ve még is csak ki kell nyög nie: „Nem 
fe sze ge tem a kér dést, hogy az álom el mé le té vel szem ben 
fenn tart ha tom-e a sze xu a li tás és az infantilitás kö ve tel mé-
nyét. E te kin tet ben be fe je zet le nül ha gyom az el mé le tet, 
mert már az zal a fel te vés sel is, hogy az álom vágy min den-
kor a tu dat ta lan ból szár ma zik, egy lé pés sel túl men tem a 
bebizonyíthatón.”45

Iro dal mi ki té rõ: a macs ka és a go ril la.
E. A. Poe két írá sa jól il luszt rál ja a go ril la macs ka 

– mint lel ki Szfinx – ket tõs sé gét. A fe ke te macska46 és A
Morgue ut cai  ket tõs gyilkosság47 cí mû ek re gon do lok. Az 
el sõ ben a macs ka az el te me tett lel ki is me ret sze re pét töl ti 
be, a má so dik ban a go ril la a fel éb re dõ és meg szó lí tó lel ki-
is me ret re pél da. Nem is mer te tem a két no vel la tar tal mát, 
csu pán ki eme lem azo kat a mon da to kat vagy sza ka szo kat, 
ame lyek nyo mon kö vet ni en ge dik föl te vé se met.

1. A macs ka mint lel ki is me ret. Poe vi lá go san kü lönb-
sé get tesz a lel ki is me ret Ricroft ál tal meg kü lön böz te tett, 
tu da tos és tu dat ta lan vál fa ja kö zött. „Ami kor reg gel re kel-
ve jó zan gon dol ko dá som vis  sza tért, és el szállt az éj sza kai 
ti vor nya má mo ra, bû nö mért fé lig bor za lom, fé lig meg bá-
nás fo gott el . . . va la mi bûn tu dat fé lét érez tem gyen gén és 
ho má lyo san, de lel kem leg mé lye moz du lat lan maradt.”48

Je len eset ben a macs ka a tu dat ta lan lel ki is me re tet kép-
vi se li. „Ami en gem il let, ben nem rö vi de sen el len szenv 
éb redt a macs ka iránt. Épp a for dí tott ja tör tént, mint 
amit vár tam; nyil ván va ló sze re te te – mi ért, mi ért nem 
– in kább un do rí tott és bos  szan tott. Ez az un dor és bos  szú-
ság vé gül ke se rû gyû lö let té vált. Ke rül tem a bes ti át, és 
csak szé gyen ér ze tem és az elõb bi macs ká val el kö ve tett 
ke gyet len sé gem tar tott vis  sza at tól, hogy ne bánt sam ezt 
is. Né hány hé tig tür tõz tet tem ma gam; nem rúg tam be le,
nem bán tot tam, de nap ról nap ra fo ko za to san nö vek võ 
utá lat tal néz tem rá, és né mán, mint a pes tis le he le té tõl, 
me ne kül tem gyû lö le tes jelenlététõl.”49 A tu dat ta lan lel ki-
is me ret mun ká ját azon ban nem le het meg gá tol ni, míg a 
tu da tos lel ki is me ret ér ve lés sel ki játsz ha tó. Eb ben ta lán 
köz re ját szik az is, hogy a tu dat ta lan nem is me ri a ta ga-
dást. Mi nél in kább igyek szik a cen zú ra mun ká ja el foj ta ni, 
an nál in kább vesz föl olyan – álom sze rû, tü net sze rû vagy 
szim bo li kus – for mát, ami ki játsz hat ja azt. „Azért gyûlt 
ben nem ös  sze idõk fo lya mán az un dor és a ré mü let, azért 
sze ret tem vol na – ha mer tem vol na – meg sza ba dul ni a 
ször nye teg tõl . . .  azért . . . mert . . . ki mon dom . . . a
mel lén fe hé ren . . . el bor zasz tó an egy AKASZ TÓ FA 

40 Freud: 1985, 195.
41 Freud: 1985, 383–398.
42 Kiemelés az ere de ti ben.
43 Freud: 1985, 387–389.
44 Freud: 1985, 389.
45 Freud: 1985, 420.
46 Poe: 1989a.
47 Poe: 1989b.
48 Poe: 1989a, 171.
49 Poe: 1989a, 173.
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raj zo ló dott ki!”50 Az el foj tott lel ki is me ret a 
no vel la ta nú sá ga sze rint éber és al vó ál la pot ban 
egy aránt mun kál ko dik. „Nap pal a dög egy pil-
la nat ra sem tá gí tott mel lõ lem, és éj jel órán ként
fel ri ad tam ki mond ha tat lan fé lel mem ben, hogy 

for ró lé leg ze tét ott ér zem az ar co mon . . . egész ret te ne tes 
sú lyá val rám ne he ze dik . . . tes tet öl tött li dérc nyo más! . . . 
nincs erõm, hogy le öl jem ma gam ról . . . örök re oda fész ke-
li ma gát a szí vem fölé.”51

Poe no vel lá já nak egyik ér de kes sé ge – s ez a má sik
írá sá val is kö zös vo nás –, hogy az el foj tott lel ki is me ret, 
pon to sab ban a lel ki is me ret el foj tá sa és/vagy a tu dat ta lan 
lel ki is me ret tu da to sul ni nem en ge dé se (újabb) bûn el kö-
ve té sé hez ve zet. A bûn és a lel ki is me ret el foj tá sá nak 
me cha niz mu sát Poe „ana tó mi ai” pon tos ság gal rész le te zi. 
„A ször nyû gyil kos ság el kö ve té se után az volt min den
gon dom, hogy óva to san és nyom ta la nul el rejt sem a holt-
tes tet. /…/ El ha tá roz tam, hogy be fa la zom a pin cé be, mint 
ahogy a ba rá tok tet ték a kö zép kor ban az ál do za ta ik kal. 
/…/ Egy per cig sem volt két sé gem afe lõl, hogy itt min-
den ne héz ség nél kül ki ve he tem a tég lá kat, és mi u tán a 
holt tes tet el rej tet tem, új ra vis  sza rak ha tom anél kül, hogy 
bár ki is ész re ven né. Szá mí tá som ban nem is csa lód tam. 
Fe szí tõ vas sal kön  nyen ki szed tem a tég lá kat, és mi u tán a
holt tes tet, ahogy a hely en ged te, a bel sõ fal nak tá masz tot-
tam, min den kü lö nö sebb ne héz ség nél kül hely re ál lí tot tam 
az épít ményt, ahogy ere de ti leg volt. Ha bar csot, ho mo kot 
sze rez tem, min dent, ami kel lett, és min dent el kö vet tem, 
hogy az új va ko la tot ne le hes sen a ré gi tõl meg kü lön böz-
tet ni. Nagy sze rû en si ke rült! Ami kor el ké szül tem ve le, 
na gyon meg vol tam elé ged ve. A leg éle sebb szem sem 
ve het te ész re a fa lon, hogy va la ha is kibontották.”52 Elég 
csu pán az épít ményt be he lyet te sí te nünk a lé lek kel, a holt-
tes tet a bûn nel, a fa lat a cen zú rá val. A bûn el foj tá sá val 
lát szó lag – okafogyottan – a lel ki is me ret fel ada ta is meg-
szû nik. „Leg kö ze leb bi gon do la tom az volt, hogy a bes tia
után néz zek, amely an  nyi gyöt rel met oko zott ne kem, és 
ame lyet már rég el kel lett vol na pusz tí ta nom. /…/ El múlt
a má so dik és a har ma dik nap, és az én li dér cem csak nem 
je lent ke zett. Sza ba don lé leg zet tem! A ször nye teg el tûnt, 
örök re meg szûnt a ré mü let! Nem tér vis  sza so ha töb bé!
Bol dog sá gom ha tár ta lan volt. Sö tét bû nöm alig zavart.”53

No ha a lel ki is me ret nem szük ség kép pen kap cso ló dik a 
bûn höz, és a bûn sem min dig vonz za ma gá val a lel ki-
is me re tet, még is, bûn és lel ki is me ret ös  sze fo nó dá sá nak 
fel is me ré sé re utal, hogy Poe-nál együtt foj tód nak el. A 
tu dat ta lan lel ki is me ret mun ká ja vi szont fáj dal ma sabb a 
tu da to sé nál is. „Ele in te halk és tö re de zett hang, mint egy 
gyer mek el foj tott sí rá sa, de azu tán hir te len el nyúj tott, han-
gos, meg nem szû nõ ja jon gás sá da gadt . . . ir tó za tos, ál la-
ti, em ber te len hang – üvöl tés! – szív szag ga tó si koly . . . 
fé lig a bor za dály, fé lig a gyõ ze lem vo ní tá sa – hang! amely 
csak a pok lok ból sza ba dul ha tott ki, az átok vert to rok

hang ja, a ha lál ra ítélt és ha lál küz del mü ket ví vó dé mo nok 
rém ki ál tá sa. /…/ A már osz lás nak in dult és al vadt vér rel
le pett holt test ott ál lott a né zõk sze me elõtt. Fe jén vö rös re 
tárt száj jal és tûz ben égõ, ki me resz tett fél sze mé vel ott ült 
az át ko zott bes tia, amely nek vég ze tes ha tal ma haj szolt a 
gyil kos ság ba, és amely nek áru ló hang ja jut ta tott a hó hér 
ke zé re. A ször nye te get is be fa laz tam a sírboltba!”54

2. A go ril la mint tu dat ta lan. A Morgue ut cai ket tõs
gyil kos ság ban a go ril la ér tel mez he tõ a mat róz tu dat ta-
lan ja ként, an nak min den tar tal ma i val – az ösz tö nös és/
vagy el foj tott egoisztikus és altruisztikus kész te té sek kel 
– együtt. „A ke let-in di ai szi ge tek ha tal mas, vö rös oran gu-
tán já nak pon tos ana tó mi ai le írá sa volt az az ol vas mány, 
ame lyet elém tett. Min den ki is me ri en nek az em lõs nek 
óri á si ter me tét, em ber fö löt ti ere jét s moz gé kony sá gát, vad 
ál la ti as sá gát és után zó te het sé gét. Egy szer re meg ér tet tem 
a gyil kos ság bor zal ma i nak min den részletét.”55 A go ril lát 
gyil kos sá egy részt el sza ba du lá sa, más részt a szá má ra 
ijesz tõ, is me ret len és meg old ha tat lan nak tû nõ szi tu á ció 
te szi. Ez az, a tu dat ta lan kény sze rí tõ ere je, ami a mat rózt
föl ment he ti a bûn alól. „Biz to san tu dom, hogy ár tat lan a 
Morgue ut cai ke gyet len ség ben. De ta gad ha tat lan, hogy 
van hoz zá né mi kö ze. /…/ A do log így áll: ön sem mi olyat 
nem tett, amit el ke rül he tett vol na, egé szen ha tá ro zot tan 
sem mit, ami ért megvádolhatnák.”56

A bûn el kö ve té se után, ami kor a Fe let tes-én mû kö dés-
be lép, az az meg je le nik a tett hely szí nén a mat róz, il let ve 
– a go ril la em lé ke i ben – az os to ra, két pszi chi kai ese mény 
zaj lik. Az egyik egy szer re tar tal maz za a jó vá té te li me cha-
niz mus el in du lá sát és a bûn el foj tá sát, a má sik pe dig, 
akár csak a macs ka ese té ben, a bûn nyo mok kal s egy ben 
a bûn nel együtt lát szó lag el tün te tett lel ki is me ret vo ka li-
zá ló dá sát. „A ret te gett os tor jut ha tott eszé be, mert dü he
leg ott fé le lem mé vál to zott. Lu das nak érez te ma gát, és 
mert a meg ér de melt bün te tés tõl tar tott, el akar ta tün tet ni 
vé res cse le ke de te nyo ma it, iz ga tott ide ges sé gé ben fel-alá 
ug rált a szo bá ban, ös  sze vis  sza do bál ta és tör te a bú to ro-
kat, ki rán ci gál ta az ágy ból a pár ná kat. Majd meg ra gad ta a 
lány holt test ét, be gyö mö szöl te a ké mény be, ahol ké sõbb
meg ta lál ták, vis  sza ug rált az öreg hölgy höz, és tes tét fel-
kap va, egy sze rû en ki vág ta az ab la kon. Mi kor a ma jom
meg cson kí tott ter hé vel az ab lak hoz ért, a mat róz ré mül ten 
hú zó dott vis  sza a vil lám há rí tó hoz, in kább csú szott, mint 
má szott le fe lé, ha za ro hant, és re meg ve a vé res gyil kos ság 
kö vet kez mé nye i tõl, még örült, hogy meg sza ba dult, és sor-
sá ra hagy ta az orangutánt.”57 A mat róz és a go ril la kö zött 
zaj ló pár be széd le írá sa a lel ki is me ret ál tal kel tett szó la-
mok újabb ol da lát mu tat ja meg: kü lön ál ló sze mély jel le-
gük mel lett az ide gen sé gü ket a lel ki szer ke zet ben: „De 
ami a ri ká cso ló han got il le ti, az er rõl szó ló val lo má sok ban 
nem az a kü lö nös, hogy el len té te sek, ha nem az, hogy az 
olasz, az an gol, a spa nyol, a hol lan dus és a fran cia, mi kor
kö ze lebb rõl meg akar ja je löl ni, mind azt vall ja, hogy 
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ide gen hang ja volt. Mind egyik bi zo nyos ab ban, hogy a 
hang nem hon fi tár sáé, mind egyik más nyel vû be széd hez 
ha son lít ja, nem a ma gá é hoz, ha nem ép pen el len ke zõ leg. 
/…/ Egyet len ta nú sem tu dott sza va kat vagy sza vak hoz 
ha son ló han go kat megkülönböztetni.”58

Mind két szö veg re al kal maz ha tó nak ta lá lom Hermann 
el mé le tét a bel sõ han gos sá vá lá sá ról, no ha Hermann azt 
az ana li ti kus szi tu á ci ó val kap cso lat ban ír ja le: „A bel sõ
han gos sá vá lá sa olyan pa na szok ra em lé kez tet, mint a 
szív do bo gás, mint a ne héz lég zés. Úgy tû nik, hogy ez a 
han gos sá vá lás min den meg ráz kód ta tás nál egy, a Moro-
reflexhez tar to zó éb resz tõ szig nál. Így te hát kül sõ ve szélyt
sejtet.”59

Stekel és Pfister: el foj tott val lá sos ság, el foj tott er köl csi-
ség és el foj tott jó ság.

Fre ud el kü lön bö zõ dött volt mun ka tár sa, Wilhelm 
Stekel az el foj tott er köl csi ség és az el foj tott val lá sos-
ság je len sé ge i re hív ja föl a figyelmet.60 Ha el fo gad juk, 
hogy azt fojt juk el, ami szá munk ra kel le met len, úgy el 
kell fo gad nunk – és a kli ni kai ta pasz ta lat ezt bi zo nyít ja 
–, hogy le het nek a tu dat szá má ra kel le met le nek és el fo-
gad ha tat la nok, az az az Én nel ös  sze egyez tet he tet le nek a 
ha gyo má nyo san po zi tív nak ítélt ér té kek is. Stekelnél, 
Fre ud dal el len tét ben, nem a Fe let tes-én, ha nem az Ösz-
tön-én az, ami til ta ko zik a kel le met len tar tal mak el len, a 
Konf lik tus-Én és Ösz tön-én kö zött áll fenn. Ugyan ak kor 
Stekel az Ösz tön-én ben katagóg és anagóg ten den ci á kat 
kü lö nít el, az elõ zõ ek hez tar toz ná nak az ösz tön tö rek vé-
sek, az utób bi ak hoz a mo ra li tás. Oskar Pfister zü ric hi 
lel kész és pszi cho ana li ti kus pe dig egye ne sen el foj tott 
jó ság ról be szél. Míg Stekel, Fre ud hoz ha son ló an és ta lán
még ná la is pes  szi misz ti ku sab ban, az em bert ere den dõ en 
ag res  szív és ego is ta lény nek tart ja, s ez in do kol ja is a ter-
mé szet el le nes kész te té sek el foj tá sát, ad dig Pfister ere den-
dõ en jó em bert fel té te lez. Ami ket te jük ben még is kö zös, 
az a po zi tív ér té kek hoz zá kap cso lá sa az Ösz tön-én hez. 
Mint ha azt a lyu kat pró bál nák mind ket ten be töm ni, amit 
Fre ud ma ga már a Rossz köz ér zet a kul tú rá ban lap ja in ott 
ha gyott. Fre ud ugyan is az utol só ol da lak egyi kén be ve zet 
és rög tön el is hagy egy új prob lé ma kört: „az in di vi du-
á lis fej lõ dés úgy mu tat ko zik, mint két tö rek vés in ter fe-
ren ci á já nak az ere dõ je, a bol dog ság utá ni tö rek vé sé nek, 
me lyet mi szo ká so san »egoisztikusnak« és a töb bi ek kel a 
kö zös ség ben va ló egye sü lés tö rek vé sé nek, me lyet »altru-
isztikusnak« nevezünk.”61 Mind amel lett, az alt ru iz mus 
el is me ré se el le né re, eszé be sem jut, hogy ne az ego iz mus-
ból ve zes se le a lel ki is me re tet. Ugyan így nem me rül föl 
az sem, hogy az össz em be ri ér de ket szol gá ló kul tu rá lis 
tel je sít mé nyek nem a li bi dó ból szár maz nak szub li má ció 
ré vén, ha nem ta lán va la mi más, önál ló haj tó erõ áll mö göt-
tük. Ho lott, ép pen Tolsz toj pél dá ján, Füst Mi lán mu tat ta 
ki a szublimációelmélet tart ha tat lan sá gát, lé vén, hogy ha 
a libido vagy köz vet le nül, vagy köz vet ve ta lál le ve ze tés-
re, ak kor Tolsz toj nak vagy mû vé szi-kul tu rá lis, vagy sze-
xu á lis tel je sít mé nye nem ma gya ráz ha tó. Mint ha kel le ne 

va la mi más faj ta haj tó erõ nek is len nie. Ide ig le ne sen ezt a 
haj tó erõt sze ret ném én lel ki is me ret nek ne vez ni.

Má so dik nyel vé sze ti ki té rõ – a lel ki is me ret att ri bú tu-
mai.

Fe lejt sük most el egy idõ re Fre u dot és a lel ki is me ret 
atyai, szi go rú és bün te tõ fo gal mát, és for dul junk megint a 
nyelv hez. Kér dé sem ar ra vo nat ko zik, hogy mi lyen va la mi 
is az, amit lel ki is me ret nek ne ve zünk? Fur csa ket tõs ség nek 
le he tünk ta núi: a ma gyar nyelv egy részt meg tá mo gat ni 
lát szik azt az el kép ze lést, hogy a lel ki is me ret va la mi fé le 
egyen ran gú vagy fö lé ren delt part ner vol na a fel nõtt Énen 
be lül, hi szen fur dal, gyö tör, bánt, tilt, kí noz, nem en ged,
al kud ni kell ve le. Ugyan ak kor meg in gat ja ben nünk ezt a 
ké pet, hogy a lel ki is me ret olyas va la mi, ami élõ, ér zé keny, 
ké nyes, ami, vagy ami nek a hang ja, sza va föl éb red ben-
nünk, ami meg szó lal, amit ápol ni kell, amit el le het al tat-
ni, de le het meg nyug tat ni is, ami nem visz rá ben nün ket 
va la mi re, vagy ép pen ter hel. Ez utób bi konnotációs me zõ

58 Poe: 1989b, 23–24. – Ki eme lés az ere de ti ben.
59 Hermann: 1988, 74. – Kö szö nöm Ta kács Mó ni nak, hogy em lé kez te tett rá, ugyan ez a mo tí vum meg je le nik Az áru ló szív cí mû no vel lá ban is.
60 Vö. Hárs: 2003.
61 Freud: 1982, 400–401.
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gya núm sze rint rit kán fog ös  sze áll ni azo nos sá 
az elõ zõ ke mény bel sõ el len fél lel. Itt va la mi 
olyan ról van szó, ami ki szol gál ta tott ne künk és 
tö rõ dést ér de mel.

A la tin a lel ki is me ret tel kap cso la tos ki fe je-
zé sek re két szót hasz nál, a constientia-t és a religio-t.
Az egyik a tu dás ra, a má sik a hit re vo nat ko zik. Hadd gya-
nít suk most e ket tõs ség mö gött ugyan azt, amit a ma gyar
nyelv ben meg ta lál tunk, s tart suk szem elõtt a to váb bi ak-
ban a religo ket tõs ér tel mét: oda kö töz és fel ol doz.

Ferenczi: jó ság és in tel li gen cia.
Ferenczi Sán dor mun kás sá gá nak utol só idõ sza ká ban a 

lel ki is me ret fo gal ma füg get le ne dik a bûn tu dat tól. Nincs 
szö veg hely, ahol együtt em le get né õket. A Kli ni kai nap ló
egyik fõ té má ja vi szont ép pen az ol dás és kö tés té má-
já hoz ve zet, s ez a mimikrizálódás jelensége.62 Itt kell 
em lé ke zet ben tar ta nunk a religo ki fe je zés ket tõs ér tel mét. 
A meg szi lár dult lel ki szer ke zet tel még nem ren del ke zõ 
gyer me ki én, aki így el há rí tó me cha niz mu sok kal sem ren-
del ke zik, Ferenczi sze rint a kül vi lág hoz csak autoplasz-
tikus mó don, ah hoz hoz zá ha so nul va tud al kal maz kod ni. 
Amen  nyi ben tá ma dás éri, azo no sul a tá ma dó val, ez ál tal 
ma gá hoz kö ti és fel is ol doz za a tá ma dás alól. Ferenczi 
sza va i val: „a gyer mek pszi chi á ter ré válik”63. Ez a gyer-
mek a „wise baby”, a bölcs cse cse mõ, aki, mint hogy nem 
kép zõ dött még lel kén vé dõ ké reg, nyílt és tel jes kap cso-
lat ban áll az egész kül vi lág gal. Ferenczi sze rint a bölcs 
cse cse mõ in tel li gen ci á ja és az uni ver zum in tel li gen ci á ja 
kö zött az áram lás fo lya ma tos. E ki je len tés alap ja ter mé-
sze te sen egy in tel li gens uni ver zum fel té te le zé se. A bölcs 
cse cse mõ azon ban nem csu pán in tel li gens, ha nem jó is. A 
jó ság és az in tel li gen cia Ferenczi fel fo gá sá ban egy más tól 
el vá laszt ha tat lan gyer me ki princípiumok.64

Hagy juk most ma gá ra a gyer me ket, hogy ké sõbb fel-
éb res  szük szun  nya dá sá ból, és tér jünk vis  sza két ko ráb bi 
meg jegy zés re. Az egyik Ferenczi Thalassájára vo nat ko-
zik, ahol elõ ször vo nó dik két ség be a fre u di apa el sõd le ges-
sé ge. A má so dik pe dig Fre ud nak az alt ru iz mus sal kap cso-
la tos, gyor san szõ nyeg – az az tu dat – alá sö pört föl ve té sé-
re a Rossz köz ér zet a kul tú rá ban utol só ol da la in. Ferenczi 
a Kli ni kai nap ló ban új ra gon dol ja fi a tal ko ri elképzeléseit65

ar ról, hogy a lel ki vi lág nem uni po lá ris, ha nem bi po lá ris 
mû kö dé sû, s ez zel az anyai el vet pró bál ja leg ali zál ni a 
pszi cho a na lí zis ben: „szám ta lan pél da ta lál ha tó min de nütt 
a bi po la ri tás ra, az am bi va len ci á ra és az ambitendenciára, 
és ez úgy tû nik, in do kolt tá te szi, hogy a ter mé szet egé szét 
ne csak az ön zés prin cí pi u má nak né zõ pont já ból, ha nem 
az ön zet len ség nek az elõ zõ vel ép pen el len té tes ösz tö nös 
tö rek vé se fe lõl is szem lél jük. /…/ Az ér vé nye sü lés és a 
bé kél te tés ösz tö ne együtt al kot ják a lé tet, az az az éle tet
az egész világegyetemben.”66 Itt az ön zet len ség még a 

nõ–fér fi-du a li tás egyik tag ja ként ér tel me zõ dik, azon ban 
egy-két hó nap pal ké sõbb Ferenczi már egé szen más kö vet-
kez te té sek re jut: „A még nem tel jes egé szé ben ki fej lõ dött 
élet te hát ef fek tu sa i ban olyan ered mé nyek re em lé kez tet, 
ame lyek re a ké sõb bi élet ben csak ki emel ke dõ er köl csi 
és fi lo zó fi ai adott ság gal ren del ke zõ ki vé te les em be rek 
jut nak. A val lá sos em ber ön zet len, mert fel ad ja ön ma gát, 
s kez de ti élete ön zet len (selbstlos), mi vel nincs még ki fej-
lett Én je (Selbst). Az ön zõ em ber in ger vé dõ me cha niz mu-
sai se gít sé gé vel, mint va la mi kül sõ bu rok kal, nagy részt 
el zár kó zik a kül vi lág tól. A cse cse mõ ben ezek a vé de ke zõ 
esz kö zök még nem ala kul tak ki, úgy hogy a cse cse mõ 
sok kal na gyobb fe lü le ten kom mu ni kál a kül vi lág gal. Ha 
va la ho gyan rá tud nánk bír ni a gyer me ket, hogy kö zöl je 
ve lünk, mi re te szi õt ké pes sé ez a túl ér zé keny ség, ak kor 
va ló szí nû leg sok kal töb bet tud nánk a vi lág ról, mint 
amen  nyit szûk lá tó kö rünk le he tõ vé tesz.”67

Groddeck, Füst Mi lán és a ben nünk élõ gyer mek.
A Kli ni kai nap ló írá sa kor Ferenczit Georg 

Groddeckhez már hos  szú ba rá ti és or vos–be teg-vi szony 
fûz te. Groddeck, aki nek a pszi cho a na lí zis az Ösz tö n-én 
fo gal mát kö szön he ti, s aki Füst Mi lán nak is mes te re és 
or vo sa volt, nem kö vet te Fre u dot a lé lek topikájának meg-
raj zo lá sá ban. Groddeck em be ré nek lel ki sze mé lyi sé ge is 
há rom rész bõl áll, ezek azon ban nem az Én, az Ösz tö n-én 
és a Fe let tes-én, ha nem, a Szent Csa lád min tá já ra a fér fi,
a nõi és a gyer me ki lé lek rész. Ezek kö zül a gyer me ki az, 
ami hez az ön zet len jó ság és in tel li gen cia el ve köt he tõ. Ezt 
a gon do la tot ve szi át Ferenczi – és Füst Mi lán is – eti ká já-
nak megalkotásakor.68 Füst töb bek kö zött ar ról ír, hogy az 
ön gyil kos meg öli a ben nünk élõ gyer me ket. Fo gal mib bá 
té ve a köl tõi meg fo gal ma zást, bár nem min den ön gyil kos 
cse lek szik a lel ki is me ret sza vá ra, bi zo nyá ra van nak ilye-
nek is, ab ban kö zö sek, hogy elõ ször a lel ki is me re tü ket 
kell el pusz tí ta ni ah hoz, hogy el pusz tít has sák ön ma gu kat. 
Az ön gyil kos Füst sze rint a jö võ jé tõl sza ba dul meg, ami-
kor meg sza ba dul önmagától69, s ez éle sen szem ben áll a 
múlt ra irá nyu ló fre u di fel fo gás sal. Múlt ja egy re in kább 
an nak van, aki egy re in kább fel nõtt, jö võ je pe dig an nak, 
aki mi nél fi a ta labb.

A lel ki is me ret mint gyer me ki prin cí pi um.
Vé le mé nyem sze rint a lel ki is me ret, el len tét ben a 

bûn tu dat tal, alap ve tõ en nem a múlt ra, ha nem a jö võ re 
irá nyul. Az em ber jö võ be ni cél ja it Fre ud sze rint az öröm-
elv szab ja meg. „Ész re ve he tõ, hogy egy sze rû en az öröm-
elv prog ram ja az, mely az élet célt ki szab ja. Ez az elv 
a lel ki szer ke zet tel je sít mé nyét kez det tõl fog va ural ja; 
cél irá nyos sá gá ban nem le het két ség, és még is, prog ram-
ja vi szály ban áll az egész vi lág gal, a mak ro koz mos  szal 
ép pen úgy, mint a mik ro koz mos  szal. Egy ál ta lán nem 

62 L. Hárs: 2005, 103–121.
63 Ferenczi: 1996, 180
64 L. Hárs: 2005, 35–45.
65 Ferenczi: 1996.
66 Ferenczi: 1996, 66.
67 Ferenczi: 1996, 158.
68 Füst: 1977.; Vö: Hárs: 2004.
69 Füst: 1967.
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ke resz tül vi he tõ, a vi lág min den ség min den in téz mé nye 
el len sze gül ne ki; azt mond hat nók, hogy az em ber bol-
dog le gyen, a te rem tés ter ve nem fog lal ja magában.”70

Stekel, Pfister, Ferenczi, Groddeck és Füst Mi lán vi szont
azt ta nít ják ne künk, hogy a jó ság és az öröm elv nem zár-
ják ki egy mást. Ar ra a kö vet kez te tés re en ged nek jut ni, 
hogy a lel ki is me ret gyer me ki és gyer me ki tisz ta sá gú 
prin cí pi um, amit leg fel jebb ki ne vel nek a gyer mek bõl a 
fel nõt tek. Ar ra a kö vet kez te tés re en ged nek jut ni, hogy a 
fej lõ dé sé ben meg nem za vart Én szá má ra öröm ér zés sel 
jár a lel ki is me re tes cse lek vés. Ér de kes mó don egy kis sé 
tá vo lab bi tu do mány ág, a gaz da ság pszi cho ló gia, ha son-
ló ered mé nye ket ho zott az alt ru iz mus ku ta tá sa so rán. 
Há rom fé le alt ru iz mus ról be szél nek: gaz da sá gi, pszi cho-
ló gi ai és va ló di alt ru iz mus ról. Az el sõ két eset ben az 
Én nek kö tõ dik va la mi fé le ér de ke az alt ru is ta vi sel ke dés-
hez, a va ló di alt ru iz mus ese té ben vi szont ar ról van szó, 
hogy ön ma gá ban ju ta lom ér té kû le het az em ber szá má ra, 
ha el ve i nek meg fe le lõ en cse lek szik.

Nem hi szem, hogy a lel ki is me ret eti kai kér dés, azt még 
ke vés bé, hogy pszi cho ló gi ai kér dés len ne. Sok kal in kább 
az em ber humánspecifikus mo ti vá ci ó i hoz, sõt transz cen-
dens szük ség le te i hez so rol nám, ame lyek vé le mé nyem 
sze rint el vá laszt ha tat la nok az em be ri lény neoténiás ter-
mészetétõl.71

Ki ve ze tõ – sze mé lyes – ki té rõ.
So ka dik új ra ol va sás nál tûnt föl, hogy ami kor Fre ud 

négy Ró ma-ál má ról es ne szó, csak há rom sze re pel a 
szö ve gem ben. Ép pen ar ról fe led kez tem meg vagy azt  
foj tot tam el, amit Fre ud a leg hos  szab ban ele mez. Ez az 
az álom, ami kor „az álom ál lí tá sa sze rint – vég re Ró má-
ban” van. De mi lyen ez a Ró ma? „Ám de csa ló dá som ra 
ko ránt sem vá ro si as tá jat lá tok, ha nem kis sö tét vi zû fo lyót, 
an nak egyik part ján fe ke te szik lá kat, a má si kon ré te ket, 
nagy fe hér vi rá gok kal. Meg lá tok egy Zucker ne vû urat
(akit fe lü le te sen is me rek), és el ha tá ro zom, hogy meg kér-
de zem, me lyik úton ju tok a vá ros ba. Nyil ván hi á ba fá ra-
do zom, hogy ál mom ban lás sam a vá rost, ame lyet éb ren
nem lát tam soha.”72

Ta lán nem vin ne elõ re sa ját ta lá nyom meg fej té sé ben, 
ha is mer tet ném Fre ud as  szo ci á ci ó it, ame lyek el sõ sor ban 
Karlsbad kö rül fo rog tak, bár föl me rül Pá rizs és Prá ga is. 
El len ál lá som oka, azt hi szem, ma gá ban az álom kép ben 
ke re sen dõ. Fo lyó par ton nõt tem föl, és min dig is von zott 
a má sik part. A nagy fe hér vi rá gok. Az, amit lel ki is me ret-
nek hív nak.
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