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Az álom fej tés fej lõ dé se és tech ni ká ja
[részletek]1

Elõ szó

Ta nít vá nya im és hí ve im évek óta un szol nak, hogy 
ír jam meg és tár jam nyil vá nos ság elé ígért köny ve-
met az álom fej tés fej lõ dé sé rõl és tech ni ká já ról. El sõ 
mû vem, Az álom nyelve2 nagy részt el avult, és már nem 
fe lel meg a tu do má nyos oneirológia ro ha mos fej lõ dé sé-
nek. Mo nog rá fi ám, A köl tõk álmai3 elõ re lé pést je lent 
ugyan, de csak egyet len prob lé má val fog lal ko zik: a 
mû vé szi al ko tás és a kri mi ná lis im pul zu sok kö zöt ti 
ös  sze füg gé sek kel. Már itt meg mu tat ko zik, ho vá ve zet-
nek az álom fej tés jö võ be li út jai: az er kölcs [ethos] sze-
re pe az ösz tö nök el len ví vott harc ban.

El sõ mun ká im meg írá sa óta fá rad ha tat la nul dol go zom 
azon, hogy az álom fej tést a lélekorvosi szak ma szá má ra 
biz tos ala pok ra he lyez zem, s kö vet kez te té se ket von has-
sak le az ál mok ból az ál mo dó jel le mé re, túl zó gon do la ta-
i ra, re mé nye i re és csa ló dá sa i ra, töb bé vagy ke vés bé tra gi-
kus bel sõ konf lik tu sá ra vo nat ko zó an. Így vált szá mom ra 
az álom a be teg lé lek csal ha tat lan tük ré vé. Itt sze ret ném 
ki emel ni, hogy ta pasz ta la ta i mat be te ge im lel ké nek ke ze lé-
se so rán gyûj töt tem, min dig azon tö rek vés ál tal ve zet ve, 
hogy se gí tõm ként hasz nál jam az ál mot a re ám bí zott be te-
gek szen ve dé sei el le ni küz de lem ben.

A fen ti ek bõl kö vet ke zik, hogy mû vem az ál mot, egyé-
ni nyel vét hang sú lyoz va, a mor bid sze mé lyi ség gel ös  sze-
füg gés ben tár gyal ja, s en nek so rán ter mé sze te sen az álom-
szer ke zet ál ta lá nos ér vé nyû tör vé nyei is lát ha tó vá vál nak. 
Mun kám a lé lek elem zõ pra xi sá ból ki in dul va ké szült a 
lé lek elem zõ pra xi sa szá má ra. Te kint het nénk akár „kli ni-
kai” írás nak is, hi szen az álom tü kör kép ében majd nem 
ki zá ró lag kór tör té ne te ket sze re pel tet. Az itt be mu ta tott 
té nyek bõl azon ban az „egész sé ge sek” ál ma i nak mé lyebb 
lé nye gé re vo nat ko zó an is je len tõs is me ret anyag ra te het 
szert az ol va só. Be teg ség és egész ség kö zött el mo só dott a 
ha tár, és min den ki be teg va la mi lyen vo nat ko zás ban.

Azt hi szem, az álom prob lé má ja iránt ér dek lõ dõ ku ta tó 
nem hagy hat ja fi gyel men kí vül ezt a köny vet. Alap ve tõ 
je len tõ sé gû fel is me ré sek ke rül nek ugyan is nap vi lág ra. Az 
álom nyel ve cí mû köny vem elõ sza vá val szem ben, ahol 
ezt hang sú lyoz tam: „Je len mû az em ber ben lé võ rossz ról, 
és csak is ar ról szól. Nem sza bad azon ban fe led nünk, hogy 
jó is van”, most azt sze ret ném ki emel ni, hogy a kö vet ke-
zõ írás az em ber ben lé võ jó ról szól. Er rõl ta nús ko dik a 
bûn tu dat kín zó ere je, a lel ki is me ret ha tal ma, az im ma nens 

tö rek vés az ide ál, a tisz ta és ne mes em ber ség fe lé. Míg 
ko ráb ban – Fre ud nyom do ka i ban ha lad va – a „katagóg” 
ten den ci á kat ke res tem és ta lál tam meg az álom ban, most 
a be te get egy el ta ga dott ide ál har co sa ként lep le zem le, 
fel mu ta tom az er kölcs bel sõ tú le re jét az ösz tö nös sel szem-
ben, rá mu ta tok a lé lek „anagóg” tö rek vé se i re, amint azok 
az ide á lon va ló tu da tos erõ szak té telt kö ve tõ en az álom ban 
új ra és új ra ér vény re jutnak.4

Épp egy ilyen kor ban, ami kor sok em bert két ség beesés-
be ta szít sa ját em ber sé ge és az em be ri ség, ilyen kor ban, 
ami kor új ide á lok szü let nek és ré gi ek múl nak el, je lent ez 
a mû – amely az egyes em ber bel sõ ví vó dá sa it, örö me it 
és fáj dal ma it, re mé nyét és csüg ge dé sét, le tö ré sét és küz-
del mét, az élet vi dé ke i nek hegy-völ gye it vo nul tat ja fel az 
em ber sze me elõtt – fel hí vást ben sõnk vizs gá la tá ra és az 
el mén ket meg vi lá go sí tó be lá tás ra. Az ön is me ret ve zet el 
kör nye ze tünk ér tõ meg íté lé sé hez.

Wien–Salmannsdorf, 1935. jú li us
Dr. Wilhelm Stekel

Be ve ze tés

Több mint har minc év múlt el, mi ó ta Fre ud meg aján dé-
koz ta a vi lá got alap mû vé vel, az Álom fej tés sel. Nem len ne 
he lyén va ló e tet tet ki seb bí te ni. So ha az elõtt nem val lott ku ta-
tó bel sõ éle té rõl en  nyi ön fel ál do zás sal, so ha az elõtt nem 
érin tet te pszi cho ló gus az álom ter mé sze tét en  nyi re min den 
kon ven ci ón túl ról, so ha nem ásott ilyen mély re, so ha nem 
küz dött ily el szán tan a tu do má nyos igaz sá gért. Minden nek 
el le né re: mû ve csak kez det! Ami kor ma Fre ud ér tel me zé se-
it ol vas suk, in kább a fö lött cso dál ko zunk, amit nem lá tott 
meg, mint sem azon, amit lá tott.

Alap ve tõ hi bá ja az volt, hogy a manifeszt álom tar tal mat 
el ha nya gol ta, a lá tens álom gon do la to kat köz ve tí tõ öt le te-
ket pe dig túl be csül te. Né ze te, mi sze rint „az álom vágy tel-
je sü lés”, volt az a Prokrusztész-ágy, amely be el mé le te iga-
zo lá sa ér de ké ben új sza bá lyok se gít sé gé vel min den ál mot 
be le he lye zett. Fre ud ese té ben egy re in kább elõ re ki ala kí-
tott vé le mé nyé nek meg erõ sí té sé rõl, sem mint új fel is me-
rés rõl volt szó. Az álom mun ka sza bá lyai, mint az el to-
lás, sû rí tés, el len tét ál ta li áb rá zo lás, alul ról fel fe lé irá nyu-
ló át he lye zés, a mai na pig ér vény ben van nak, és szá mos 
pél dá val bi zo nyít ha tó ak. Ám az álom Fre ud szá má ra csak 
a ki in du ló pon tot je len tet te zse ni á lis as  szo ci á ci ós tech ni ká-
ja fe lé. Fi gyel mét el ke rül te a tény, hogy a sza bad as  szo-
ci á ci ók (az ál mo dó öt le tei) na gyon gyak ran el sza kad nak 

1 A for dí tás az aláb bi ki adás alap ján ké szült: Wilhelm Stekel (1935): Fortschritte und Technik der Traumdeutung. Weidmann, Wi en. (A ford.)
2  Wilhelm Stekel (1911): Die Sprache des Traumes. Eine Darstellung der Symbolik und Deutung des Traumes in ihren Beziehungen zur kranken 

und gesunden Seele für Ärzte und Psychologen. J. F. Bergmann, Wiesbaden. (A ford.)
3  Wilhelm Stekel (1912): Die Träume der Dichter. Eine vergleichende Untersuchung der unbewussten Triebkräfte bei Dichtern, Neurotikern und 

Verbrechern. J. F. Bergmann, Wiesbaden. (A ford.)
4  Stekel az Ösztönénben 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. 

(A ford.)



az álom té má já tól, és rossz irány ba ve ze tik az álom fej tõt. 
Jól tud ta, hogy az álom a tudatelõttesben ta lál ha tó cen zú-
ra el len õr zé se alatt van, ar ra azon ban nem gon dolt, hogy 
az as  szo ci á ci ók ugyan azon cen zú ra fé ke alá es nek. Mi nél 
to vább tart a sza bad öt le tek se gít sé gé vel vég zett álom-
elem zés, an nál job ban el tá vo lít ja az ana li ti kust a tu laj don-
kép pe ni konf lik tus tól, ame lyet az álom meg je le nít.

A tény, hogy az álom mun ka Fre ud ál tal fel fe de zett sza-
bá lyai, csak úgy, mint az as  szo ci á ci ók, nél kü löz he tet le nek, 
vi tán felül áll. Ezek azon ban az álom fej tõ ál lan dó el len-
õr zé sé re szo rul nak. Gya kor ta hal lom más ana li ti ku sok-
tól, hogy egy-egy ál mon he te ken át dol goz nak. Én, va la-
hány szor meg pró bál tam ilyen hos  szan idõz ni egy ál mon, 
so ha sem mi fé le eb bõl szár ma zó elõnyt nem ta pasz tal tam. 
Ép pen így ki in dul hat nánk a pol gá ri tör vény könyv egy 
pas  szu sá ból vagy egy ta lá lom ra ki vá lasz tott köl te mény-
bõl. Vé gez tem ilyen kí sér le te ket, és az ered mény meg döb-
ben tõ volt. Bár hon nan is in dul jon az em ber, min dig bel sõ 
konf lik tu sá hoz tér vis  sza. A hely zet na gyon egy sze rû len-
ne, ha ke zel tünk is mer né sa ját konf lik tu sát. Azért jön el 
hoz zánk, mert scotomától5 szen ved, an nak az em ber nek a 
kel le met len hely ze té ben van, aki nem tud ja, hol szo rít ja a 
ci põ. A mi fel ada tunk az, hogy nyo má ra akad junk a sco-
tomának, és – ami ne he zebb – hogy meg szün tes sük azt. A 
sza bad öt le tek ben bi zo nyá ra fel lel he tõ ek a scotomára tett 
uta lá sok, hi ba len ne azon ban azt vár ni, hogy a pá ci ens eze-
ket fel is me ri és át lát szó for má ban ve lünk köz li.

Az álom fej tés leg na gyobb elõ re lé pé se az át me net a sza-
bad öt le tek pas  szív mód sze ré bõl az in tu í ció se gít sé gé vel 
tör té nõ ak tív ér tel me zés fe lé. Ez utób bi ese té ben a leg rit-
káb ban van szük ség Fre ud álom fej té si sza bá lya i ra, mi vel 
az in tu í ció se gít sé gé vel tör té nõ álom fej tés na gyobb súlyt 
fek tet a manifeszt áb rá zo lá sok ra, mint a lá tens, (mû fo gá-
sok ál tal) kikényszerített ér tel me zé sek re.

[…]
Gyak ran fül ta nú ja va gyok, amint ta nít vá nya im mal azt 

akar ják el hi tet ni, hogy ne kem kü lön le ges te het sé gem van 
az álom fej tés hez, ez azon ban nem meg ta nul ha tó, ha nem 
az én sze mé lyem mel és „meg le põ” in tu í ci óm mal áll ös  sze-
füg gés ben. Ho gyan le het sé ges ak kor, hogy oly sok ta nít-
vá nyom el sa já tí tot ta az álom fej tés ál ta lam gya ko rolt mód-
sze rét? Igen – ez meg ta nul ha tó, ha a ta nul ni vá gyó nem 
elõ í té le tek bõl in dul ki, és azt a mó dot sa já tít ja el, aho gyan 
én kö ze lí tem meg az álom prob lé má ját. Ez, per sze, fel té-
te le zi az in tu í ci ót. Az in tu í ció az ál mo dó hely ze té be va ló 
be le ér zést je len ti. Er re vi szont csak az ké pes, aki ma ga is 
komp le xu sok tól men tes, már amen  nyi re egy em ber komp-
le xu sok tól men tes le het.

Én ab ból in du lok ki, hogy az álom vágy tel je sü lés 
le het, de nem kell, hogy az le gyen. Kép le tem az álom ra 
így hang zik: Az álom az élet konf lik tu sá ra vagy a na pi 
konf lik tus ra ke res meg ol dást. Mi vel az ak tu á lis konf lik tus 
ál ta lá ban meg fe lel az egyé ni konf lik tuskons tel lá ci ó nak, 
az ak tu á lis konf lik tus „meg na gyob bí tá sa” ál tal sok eset-
ben el ju tunk az egyén konf lik tu sá hoz.

Az álom mun ka sza ka dat la nul fo lyik. Nap köz ben is 
ál mo dunk! Aki is me ri a gon dol ko dás po li fó ni á já ról val-
lott nézeteimet6, az elõtt ért he tõ lesz, hogy a gon dol ko dá-

si fo lya mat nap pal is több ré teg ben zaj lik. A leg mé lyebb 
ré teg ben fo lyik az álom mun ka. Oly kor az éb ren lé võ 
ál ma is utat tör het a tu dat ba. Ek kor nap pa li álom ként 
je lent ke zik. (A nap pa li ál mok je len tõ sé gét az ed di gi ek-
ben alá be csül ték; fenn tar tom ma gam nak a jo got, hogy 
er re a té má ra ké sõbb még vis  sza tér jek.) Ha az álom az 
éber tu dat szá má ra kí nos, ak kor kü lön bö zõ, tu dat vesz tés-
sel já ró ro ha mok lép het nek fel. A nor má lis em be rek nél 
is elõ for du ló rö vid ab szen ci ák tól a sú lyos epi lep ti kus 
ro ha mo kig egye nes fej lõ dé si vo nal ve zet. Az epi lep ti kus 
ro ham ban tu laj don kép pen az álom gyõ zi le a tu da tot és 
kész tet ösz tö nös cse lek vés re.

Ha fel szó lí tunk va la kit, hogy mes ter sé ge sen hoz zon 
lét re egy ál mot, gyak ran ka punk az álom fo lyam mé lyebb 
ré te ge i bõl ho zott anya go kat.

Meg ke rül he tet len nek tar tom a kö vet ke zõ sza bályt: Min-
den álom ban szük ség sze rû en tük rö zõ dik az ál mo dó egyén 
éle té nek konf lik tu sa.

Gya kor ta ke res nek fel ta nít vá nya im azért, hogy ta ná-
cso mat kér jék egy-egy eset kap csán. Ilyen kor el mon da-
tom ve lük a kór tör té ne tet és az élet tör té net leg fon to sabb 
ele me it, majd ar ra ké rem õket, hogy kö zöl je nek ve lem 
egy ál mot. Ek kor leg több ször föl te szik a kér dést: „Egy 
olyat, amit fon tos nak tar tok?”. Er re ezt szok tam vá la szol-
ni: „Ame lyi ket csak akar ja, le het ez ta lá lom ra ki vá lasz tott 
álom is!”. Min dig in ten zí ven fog lal ko zom azon ban a 
be teg ál tal el sõ íz ben kö zölt ál mok kal, ame lyek ál ta lá ban 
a leg vi lá go sab ban fe je zik ki a konf lik tuskons tel lá ci ó kat. 
Ezek re a „kez dõ-ál mok ra” ké sõbb még vis  sza té rek.

Egy kö vet ke zõ sza bály így hang zik: Az ál mo kat so ro-
zat ban kell ér tel mez ni. Min den új álom kap cso ló dik az 
elõ zõ höz, ak kor is, ha na pok tel nek el köz ben.

To váb bá: Egy azon éj sza ka ál ma it kö zös ne ve zõ re kell 
hoz ni. Az ál mok nak egy hos  szabb so rá ban min den egyes 
álom egy-egy meg ol dá si kí sér le tet je le nít meg. Az ál mo dó 
álom ról álom ra egy re kö ze lebb ke rül a he lyes fel is me rés-
hez, míg az utol só álom ál ta lá ban el jut tat a meg ol dás hoz.

[…]
Az álom fej tés is me re té nek óri á si je len tõ sé ge van 

az ana li ti kus és a pszichoterapeuta szá má ra. Fre ud az 
ál mot a tu dat ta lan hoz ve ze tõ ki rá lyi út nak ne vez te. Én 
az álom ban út mu ta tót sze ret nék lát ni a pá ci ens éle té nek 
konf lik tu sá ra vo nat ko zó an. Azt hi het nénk, hogy eh hez 
nincs szük sé günk az álom ra, hi szen min den ki is me ri 
konf lik tu sa it, és sza ba don be szél het ezek rõl. Aki így 
gon dol ko dik, nem szá mol az zal a tén  nyel, hogy be te ge-
ink szí né szek, az élet szí né szei, és szí nész ked nek ön ma-
guk elõtt is. Az ál mok ban mi át él het jük a szín já té kot, 
és pon to san fel is mer het jük, mi az, amit az ál mo dó el ját-
szik, és mi va ló di. Ahogy a köl tõ leg in kább ak kor vall 
mû ve i ben konf lik tu sa i ról, ha nem tud ja, hogy ezt te szi, 
úgy va ló já ban min den álom is egy val lo más, az el nyo-
mott ki élé se, az igaz ság elõ dom bo ro dá sa. Hebbel ezt 
mond ja: „Csak az ír, aki ön élet raj zot ír, és a leg job ban 
ak kor, ha a leg ke vés bé tud er rõl” – az álom ra ugyan ez 
ér vé nyes: az ön élet rajz tö re dé ke it mu tat ja ne künk, de 
so ha nem je len ték te len tö re dé ke ket, ha nem min dig fon-
tos anya got.

5 Scotoma: vak folt. (a ford.)
6  Lásd a ‚Sadismus und Masochismus’ ‚Die Polyphonie des Denkens’ cí mû fe je ze tét. In: Störungen des Trieb- und Affektlebens VIII. kö tet. Verlag 

der Psychotherapeutischen Pra xis, Wi en, Leipzig, Bern. 



Nin cse nek mel lé kes ál mok, ame lye ken át ugor ha tunk. 
Mel lé kes nek az az álom tû nik, ame lyet nem ér tünk.

Ne megy szer csak he tek el múl tá val ves  szük ész re, 
hogy nem ér tet tünk egy ál mot, és a je len té se csak az ana-
lí zis so rán tisz tá zó dik. Ezért kell min den pá ci en sem nek 
álom nap lót ve zet nie, amely be le jegy zi ál ma it. Fon tos, 
hogy a pá ci ens írott for má ban ad ja át ál ma it az or vos nak. 
Ez el len sok pá ci ens ber zen ke dik. Az zal nyug ta tom meg 
õket, hogy az ál mok az õ tu laj do nuk ban ma rad nak, az 
álom nap lót azon ban min dig ma guk kal kell hoz ni uk, mert 
az is mé tel ten elõ for du ló álom mo tí vu mok az ál mo dó éle té-
nek leg fon to sabb ve zér mo tí vu ma i ra utal nak.

Sok szor hal lom, hogy van nak pá ci en sek, akik so ha 
nem ál mod nak. Hang sú lyoz nom kell, hogy az álom ta lan 
ana lí zis ese tei ná lam majd hogy nem so ha nem for dul nak 
elõ. Még olyan em be rek is, akik so ha nem em lé kez tek 
ál ma ik ra, ké pe sek er re, ha rá ne vel jük õket. Tu dok olyan 
ese tek rõl, ahol az álom ra va ló em lé kez ni aka rás rend kí-
vül sú lyos al vás za va rok hoz ve ze tett. Ezek a parapátiá-
sok7 éj je li szek ré nyük re ké szí tet ték a pa pírt és a ce ru zát, 
hogy éb re dés után azon nal le ír ják az ál mot. Ilyen ese tek-
ben meg til tom a fel éb re dést és az álom le jegy zé sét, és 
még is si ke rül el kap ni az álom ké pe ket. Is me re tes, hogy 
van nak ál mo dók, akik ál muk ból föl éb red vén el is mét lik 
ma guk ban az ál mot, hogy rög zít sék azt, és reg gel re még-
is min dent el fe lej te nek. Ezt az ön fel is me rés sel szem be-
ni túl nagy el len ál lás okoz za. Elõ ször ez az el len ál lás 
gyõ zen dõ le, s ak kor az em lé ke zés is meg fe le lõ en fog 
mû köd ni.

Azok az ál mok, ame lyek kel kap cso lat ban az ál mo dó 
elõ re ki je len ti: „Ez fon tos, ezt hol nap el kell me sél ned 
az or vo sod nak”, rit kán ma rad nak meg az em lé ke zet ben. 
Ilyen ese tek ben a szen tes ke dõ meg nyug ta tás az álom 
õr zõ je ként mû kö dik: az zal a tu dat tal csi tít ja el a pá ci-
ens egész sé ges lel ki is me ret ét, hogy az már ele get tett az 
õszin te ség kö te les sé gé nek. Az álom fej tés mû vé sze té hez 
tar to zik az is, hogy ér tel me zé se in ket nem kö zöl jük ide je-
ko rán az ana li zált tal. A túl zott mér té kû ak ti vi tás gyak ran 
meg za var hat ja az ana lí zis le fo lyá sát. Ne fe led jük, hogy 
a pá ci enst elõ kell ké szí te ni, ki kell ala kí ta ni ben ne egy 
„el fo ga dó kész ség”-et. Ha is mé tel ten vis  sza nyú lunk ko ráb-
bi ál mok ra, és so ha nem ka pasz ko dunk be le egyet len 
álom ba, ha nem so ro zatér tel me zé se ket vég zünk, ak kor a 
ké sõb bi ek ben min dig lesz al kal munk, hogy vis  sza tér jünk 
az elõ zõ ál mok ra, és csak ak kor kö zöl jük az ér tel me zé se-
ket, ami kor er re el ér ke zett nek lát juk az idõt.

Gyak ran le szünk kény te le nek ma gunk nak meg tar ta ni 
az ér tel me zé se ket, ha úgy lát juk, hogy köz lé sük kárt okoz-
hat. Az el foj tás gyógy ulá si fo lya mat, és oly kor kény sze-
rít ve ér zem ma gam, hogy a lel ki egyen súly ér de ké ben 
az el foj tást to vább ra is fenn tart suk, il let ve erõ sít sük. 
Pél da ként sze ret ném meg em lí te ni egy meg ma gya ráz ha-
tat lan bûn ér zés tõl kín zott fi a tal hölgy ese tét, aki sú lyos 
ön gyil kos sá gi kész te tés sel küz dött. Vi lá gos volt szá mom-
ra, és az ál mok ból is ki de rült, hogy el sõ szü lött gyer me két 
cse cse mõko rá ban meg öl te, mert két sé gei vol tak, hogy az 
a fér jé tõl fo gant-e. Ezt a tet tet egy faj ta transz ál la pot ban 
haj tot ta vég re. Meg kel lett õt gyõz nöm, hogy csak fan tá zi-
á ról van szó; e szki zo id pá ci ens nél kü lön ben szki zof ré nia 
ki tö ré sé re is szá mít hat tunk vol na.

Lát juk, hogy az ak tív álom fej tés nek is meg van nak a 
ha tá rai és bi zo nyos el sa já tí tan dó in di ká ci ói.

Ho gyan ta nul ha tó meg az álom fej tés? Van-e az álom-
fej tés nek tech ni ká ja? A most kö vet ke zõ könyv út mu ta tó-
ul szol gál e tech ni ka el sa já tí tá sá hoz. […]

Újabb ada lé kok az álom fej tés hez
Szi lárd meg gyõ zõ dé sem, hogy az álom in di vi du á lis 

nyel ve egy nap majd fel tár ja elõt tünk az egyé ni ka rak-
tert, an nak sa já tos sá ga i val, gyen gé i vel és túl zó kép ze te i-
vel együtt… Egy nyílt ka rak ter, aki nek – amen  nyi re ez 
le het sé ges – sem mi rej te get ni va ló ja nincs, egé szen más 
ál mok kal fog szol gál ni, mint az az ál mo dó, aki, örök ké az 
ön meg is me rés elõl me ne kül vén, meg old ha tat lan rej té lyek-
ké vál toz tat ja ál ma it. Az álom lo gi kus kép te len sé ge még 
nem je len ti azt, hogy éber éle té ben alo gi ku san gon dol koz-
na az ál mo dó. El len ke zõ leg: lo gi kus nak tû nõ ál mok gyak-
ran be teg el me szü löt tei; egész sé ges em be rek lát szó lag 
kép te len ál mai azért tûn nek fel alo gi kus nak, mert nem 
is mer jük az álom rej tett ér tel mét.

Az álom nak van egy rej tett lo gi ká ja: ese té ben ún. „bel-
sõ lo gi ká ról” be szél he tünk.

Hi szen tud juk, hogy az álom lát szó lag leg kép te le nebb 
ré szei egy ben leg gyen gébb pont jai, s ezek fel ol dá sa köz-
ve tí ti szá munk ra az álom ér tel mét. Egy lát szó lag alo gi kus 
(kép te len) álom ra pél da a kö vet ke zõ köz lés:

„Me re dek hegy re tar tok föl fe lé, aho va két, egy más sal 
pár hu za mos út ve zet. Az út egyes he lye ken sá ros és csú-
szós. Ke rí tés ke resz te zi az utat. Egy fel öl tõt vi se lõ fi a tal-
em ber, ke zé ben bõ rönd del, für gén és ele gán san át len dül a 
ke rí té sen, míg én kof fer és fel öl tõ nél kül is fá rad sá go san 
és ne héz ke sen gyû röm le az aka dályt.”

Is mert mo tí vu mok kal ta lál ko zunk itt. Vi lá go san ki fe je-
zõd nek az anagóg ten den ci ák, de az em bert a cél ja el éré se 
elõtt fe nye ge tõ ve szé lyek is. Kép te len ség nek tû nik, hogy 
a ne he zé kek kel meg ra kott em ber kön  nyeb ben ve szi az 
aka dályt, mint a sza bad. A ko ráb ban elem zett ál mok ból 
vi szont ki de rül, hogy a bõ rönd a há zas sá got, a fel öl tõ a 
nõ me len ge tõ, vé del me zõ kö zel sé gét je len ti. Az álom 
ér tel me azt su gall ja az ál mo dó nak, hogy há za sod jon 
meg: a nõs fér fi job ban fel van vér tez ve az élet kí sér té sei 
(ho mo- és he te ro sze xu a li tás – két pár hu za mos élet út, az 
agg le gé nyé és a fér jé) el len, mint a nõt len. Kön  nyeb ben 
le gyõ zi az élet aka dá lya it.

Egé szen más egy író nõ most kö vet ke zõ, lát szó lag lo gi-
kus ál ma, amely még is az ál mo dó bel sõ szét sza kí tott sá gá-
ról ta nús ko dik:

„Tolsz toj lá nya utál ja Roose vel tet. Ír el le ne egy cik ket. 
Ezért egyet len fo lyó irat sem akar el fo gad ni tõ le sem mit.”

Idéz zük föl a sza bályt, mi sze rint a kü lön bö zõ sze mé-
lyek a fõ sze rep lõ el lep le zé sé re vagy he lyet te sí té sé re szol-
gál nak. Az álom csak ak kor vá lik ért he tõ vé, ha Tolsz tojt 
a lány édes ap já val, Roose vel tet pe dig mos to ha ap já val 
he lyet te sít jük. Ami kor a kis lány négyéves volt, édes any ja 
el vált, majd új ra férj hez ment egy Alwin ne vû mi nisz ter-
hez. A pá ci ens ti zen há rom éves ko rá ban tör tént, hogy egy 
al ka lom mal, mi dõn édes any ja el uta zott, a mos to ha ap ja 
mel lett aludt az ágyá ban. Ek kor kí sé rel te meg a fér fi az 
el sõ ag res  szi ót, amit a kö vet ke zõ éj jel meg is mé telt. Míg 

7 Parapátia: Stekel ezt a ki fe je zést hasz nál ja a lel ki be teg sé gek ös  sze fog la ló el ne ve zé sé re. (A ford.)



kö ze le dé se el sõ al ka lom mal há rí tás ba üt kö zött, a má so dik 
éj jel olyan in ti mi tá sok ra ke rült sor, ame lyek nek hor de re je 
egyik fél ben sem tu da to sult. Ál lí tó lag csak ját sza do zá sok-
ról volt szó, a lány szü zes sé ge érin tet len ma radt. Ez az 
ese mény lett pá ci en sem sor sa. Gyû löl te a fér fit, aki az 
el gon dol ha tó leg ros  szabb ka rak ter rel bírt, ugyan ak kor 
iz zó vá gyat ér zett irán ta. Édes any ja el vált és vis  sza tért 
el sõ fér jé hez. Ezt kö ve tõ en a mos to ha apa a p[áciens]nek 
há zas sá gi aján la tot tett, ame lyet õ fel há bo ro dot tan visz-
 sza uta sí tott. Férj hez ment egy jó sá gos, gon dos ko dó 
em ber hez, de álom éle té nek és kép ze le té nek ve zér alak ja 
to vább ra is Mr. Alwin volt. Nem aka rom rész le tek be 
me nõ en ecse tel ni, ho gyan vált ez a ha sa dás egész éle té re 
sors sze rû vé. In tel lek tu sá val gyû löl te a fér fit, aki után ösz-
tö ne vá gya ko zott. Fik tív vi lá got épí tett ma ga kö ré, amely-
ben Mr. Alwin as  szo nya le he tett. A va ló ság ban már nem 
lé te zett szá má ra. A fik tív ve zér fo nal még is éle té nek egész 
bol dog sá gát ös  sze tör te. Lát juk, mint sú rol ja egy ilyen ál la-
pot az el me be teg ség ha tá rát, így az ilyen ese tek ben szki zo-
id ka rak ter rõl be szé lünk. Az ál mot csak ak kor ért jük meg, 
ha egy sze rû en le for dít juk:

Az iga zi apa (Tolsz toj) lá nya utál ja mos to ha ap ját, mert 
rom ba dön töt te éle tét. A lány fel lé pett el le ne, vis  sza uta sí-
tot ta aján la ta it, any ját ar ra sar kall ta, hogy hagy ja el a fér-
fit, és most tel je sen el ve szí tet te or gaz mus ra va ló ké pes sé-
gét, mert kép ze le te egy sa já tos fan tá zi á hoz (mos to ha apa) 
kö tõ dik. Az álom meg ér té sé hez meg kell em lí te nünk, 
hogy a lány ap ja orosz szár ma zá sú volt, és sok tolsz to ji 
ta ní tást (sze mér mes ség) ma gá é nak val lott. A mos to ha apa 
(Roose velt) ame ri kai.

[…]
En nek a pá ci ens nek gyak ran van nak ál mai, ame lyek-

ben egy ma ga elõtt is is me ret len, má so dik nyel ven be szél. 
Eb ben lel ké nek „ket tõs köny ve lé se” (Scheidegger) fe je zõ-
dik ki. Tu da tos gyû lö let és tu dat ta lan vá gya ko zás. Az 
ide gen nyelv, a má so dik nyelv ta nú sít ja a lé lek ket té ha sí-
tott sá gát, az imént le írt ér te lem ben. Az álom ért he tet len 
nyel ve azt bi zo nyít ja, hogy az ál mo dó nem ér ti ön ma gát, 
nem is me ri ki ma gát lel ke la bi rin tu sá ban.

Az elõ zõ fe je zet ben ki fej tet tük, hogy majd nem min den 
hos  szabb álom ön ma gát ér tel me zi. Lát juk te hát, hogy két 
vi lág lé te zik, ame lyek nek egy más ról nem sza bad tud ni uk. 
Cso dá la tos ez az álom vi lág, amely ben két áram lat fo lyik 
egy más mel lett, anél kül, hogy egy más sal el ke ve red ne. 
Is me ret len em be rek tûn nek fel, akik re már évek óta nem 
gon do lunk. Al le gó ri ák õk, a mi tu laj don sá ga in kat, ta pasz-
ta la ta in kat, gyõ zel me in ket és ve re sé ge in ket je le ní tik meg. 
Mi ért nem lát juk meg ma gun kat e kü lön fé le ki adá sok ban 
és tu laj don sá gok ban? Nem fi gye lem re mél tó-e már az 
is, hogy em lé ke zünk az ál ma ik ra, ho lott sa ját ma gun kat 
lát juk ben nük? Lé te zik te hát egy har ma dik Én (az össz-
személyiség), amely a tu da tos és a tu dat ta lan já té kos, az 
Én és az El len-én sakk játsz má ját fi gye li.

A lel ki egyen súly szem pont já ból fel tét le nül szük sé ges-
nek tû nik, hogy je len le gye nek az el len té tek, amint azt a 
bi po la ri tás tör vé nye elõ ír ja; el len té tek, ame lyek az egyen-
súly hely ze tet fenn tart ják. Jog gal ál lít ja a köl tõ, Konrad 
Ferdinand Meyer:

Nem va gyok könyv, mit te lít bölcs kép ze let!
De em ber, sa ját el lent mon dá sa im telítenek.8

Ez el ve zet min ket a kö vet ke zõ, na gyon fon tos té má-
hoz. Le het sé ges-e ön ana lí zis? Ké pe sek va gyunk-e 
ma ra dék ta la nul meg fej te ni ál ma in kat ob jek tív ér tel me zõ 
se gít sé ge nél kül?

Az ön ana lí zis le he tõ sé gét ál ta lá ban vé ve ta gad nunk 
kell. Ta pasz ta la ta im ar ra ta ní ta nak, hogy a leg jobb ana li-
ti ku sok is va kok, ha sa ját ál ma ik ról van szó. Sa ját ál mai 
ér tel me zé se so rán ma ga Fre ud is fon tos komp le xu so kat 
ha gyott fi gyel men kí vül. A nagy mes ter és álomfejtésbeni 
ta ná rom iránt ér zett há lám vis  sza tar tott en gem at tól, hogy 
az õ ál ma it ele mez zem, aho gyan ezt más ol dal ról, fri vol 
mó don, me gtet ték. Gyak ran van al kal mam ana li ti ku so kat 
ele mez ni, és sa ját álom ér tel me zé se i ket fe lül vizs gál ni. Egy 
ilyen pél dá val fo gunk most be ha tób ban fog lal koz ni.

Dr. Kappa idõ rõl idõ re el kül di ne kem ál ma it sa ját ér tel-
me zé se i vel. Hat hé tig volt ná lam ana lí zis ben, mi u tán más-
hol nem járt si ker rel. Meg val lot ta ne kem, hogy majd nem 
na pon ta kell ópi u mot ma gá hoz ven nie, hogy mun ka ké pes 
le gyen. Nyo ma té kos ta ná csom ra fel ha gyott az ópi um fo-
gyasz tás sal. Megnövekedett al ko tó erõ idõ sza kai kö vet-
kez tek, ám sú lyos de pres  szi ók is, ame lyek ön gyil kos sá gi 
fan tá zi ák ba tor koll tak. A kór tör té net em lí tést tesz bi zo-
nyos sze xu á lis já té kok ról, ame lyek köz te és lány test vé re 
kö zött a pu ber tásko rig foly tak. Dr. Kappa azt hit te, eze ken 
már túl ju tott, de a ke ze lé sem fel nyi tot ta sze mét. Nap pa li 
és éj sza kai ál ma i ban (elõb bi e ket az ópi um tá masz tot ta) a 
lány test vér mint az életkonf lik tus fõ sze rep lõ je tû nik föl. 
A gyer mek ko ri já té kok meg is mét lé sé nek vá gya új ra és 
új ra ki csen gett az egy mást túl har sog ni igyek võ han gok 
zûr za va rá ból. Lás suk most a kol lé ga öt ál mát, ame lyek 
mind egy azon éj sza ka ter mé kei, s a kol lé ga ér tel me zé se 
kö ve ti õket:

1. „Hang ver seny te rem ben va gyok. Az el sõ kon cert nek 
vé ge, vá rok a má so dik ra. A ze ne kar ve ze tõ je úgy kö szönt 
en gem, mint ha én ad nám a kon cer tet. Egy ma gas, kö vér 
lány, aki a ze ne kar tól jobb ra ült, el tû nik a szín fa lak 
mö gött, és egy idõ múl va vis  sza tér. Így szól: Egész éle tem-
ben nem él vez tem így sem mit.”

2. „Két üveg aj tón me gyek ke resz tül. Ki nyi tok egy kis 
aj tót, ami mö gül egy ku tya pil lant ki. Egy má so dik ku tya 
lép elõ, ak ko ra, mint egy orosz lán. Át ug rik az aj tón, a 
tö meg kö ze pé be, és ré mü le tet kelt. Meg pró bá lom be zár ni 
az aj tót, de a zár el rom lott, a kí sér let nem si ke rül. Vég re 
el in dul egy nõ a sa rok ban fek võ ku tya fe lé, és azt mond-
ja ne ki: ‚nom de plume’. A ku tya kis ba bá vá vál to zik, aki 
egye ne sen ül, és sír.”

3. „Ha tal mas be tö rõt (fi zi ka i lag egy mun kás hoz ha son-
lí tott) fog tam. Kö nyö rög ve kér, eres  szem el. A jobb kar já-
ra erõ sí tett bi lincs se gít sé gé vel vis  sza tar tom. Egy (ker ti 
rács hoz ha son ló) fa ke rí tés sel le zárt he lyi ség be ve ze tem. 
At tól tar tok, ki tör het. A szí vem meg sza kad az irán ta ér zett 
rész vét tõl, de nem me rem ki sza ba dí ta ni.”

4. „Két lán  nyal va gyok egy ágy ban. A kül sõ ol da lon 
fek szem. Egy ko moly, idõs hölgy fi gyel min ket a szo ba túl-
só vé gé bõl. A kö zé pen lé võ lány „ra kon cát lan ko dik”. El 
akar men ni, de nem tud. Én is el aka rok men ni, de nincs 
hoz zá en ge dé lyem. Be bú jik a ta ka ró alá, és fellatiót vé gez 
raj tam. Ez kel le mes, de fé lek, hogy az idõs hölgy meg lát-
ja. Vég re fel ke lek. Az elõ zõ kép el mo só dott. Fel eme lek 
va la mit a föld rõl, és át nyúj tom az idõs hölgy nek.”

5. „Egy kol lé ga, dr. L. azt me sé li, hogy dr. L.-t (ön ma-

8 Hárs György Pé ter for dí tá sa. (A ford.)



gát) ke zel te. Azt mond ja: ‚Bevallja, hogy bû nös!’ Az a 
be nyo má som, hogy ne mi be teg sé gek rõl vagy va la mi 
ha son ló ról be szél. In diszk ré ci ó ja fel há bo rít, és szé gyel-
lem ma gam he lyet te is. Mez te len fér fi tes tet pil lan tok meg, 
amely ki te rít ve fek szik a pad lón. Jobb ol da lá ból ki nö võ 
comb jai egy más hoz van nak szo rít va, ös  sze nõt tek. Bõr-
hár tya kö ti ös  sze a két vég ta got, így azok sem mi re nem 
hasz nál ha tó ak. Uj ja mat vé gig hú zom a fel sõ com bo kat 
ös  sze kö tõ bõr hár tyán.”

Az éj sza ká nak mind az öt ál ma ugyan azt a prob lé-
mát tár gyal ja. El sõ ál má ban Kappa meg akar is mé tel ni 
va la mit, amit már meg tett (a má so dik kon cert). A kö vér 
lány a test vé re. Nyil ván va ló an él ve zi a ko ráb bi je le net 
meg is mét lé sét. Az ál mo dó a mû vész (éne kes). A pá ci ens 
ön ana lí zi se mind eb bõl sem mit sem em lít. Az ál mot hi ú sá-
gi álom nak fog ja fel (per sze, az is). Az álom nagy je len tõ-
sé gét egy ál ta lán nem ve szi ész re.

2. Az ál mo dót egy kis és egy nagy ku tya szim bo li zál ja. 
Sa ját im pul zu sai elõl me ne kül. A nõ a lány test vé re, aki 
azt súg ja a kis ku tyá nak, hogy rej tõz köd jön el. (A „nom 
de plume” írói ál ne vet je lent.) Új ra gyer mek lesz, nem tud 
le mon da ni in fan ti liz mu sa i ról.

Kappa ana lí zi se: „Én ma gam va gyok az orosz lán, kon-
cert orosz lán. Úgy tû nik, mint ha le vet kõz ném gát lá sa i mat, 
és orosz lán ná vál toz nék (he lyes!). Az álom be fe je zé se az 
ön bi za lom hi ányt áb rá zol ja. Gye rek va gyok. At tól tar tok, 
hogy nem he lyes az ér tel me zé sem.” (A leg fon to sab bat 
megint nem vet te ész re!)

3. Az ál mo dó be teg, kri mi ná lis Én je je le nik meg, ame-
lyet fog va kell tar ta nia, ám szí ve sen sza bad já ra eresz te ne. 
Aszo ci á lis in du la ta it és incesztus-vágyait vis  sza kell fog-
nia.

Kappa ér tel me zé se: „Az af fek tus a rész vét. Ezt a részt 
nem ér tem. Ter mé sze te sen haj la mos va gyok az ön saj ná lat-
ra. Ta lán ro kon szen ve sek is ne kem az incesztusvágyak, 
ame lye ket el kell foj ta nom.” (He lyes!)

4. Egy gyer mek ko ri je le net meg is mét lé se.
Az ér tel me zés he lyes. Kappa azt ál lít ja, so ha nem tör-

tént ha son ló do log, mert õ volt az ak tív fél. Vágy tel je sü lés-
ként fog ja fel a je le ne tet.

5. Elõ ször in diszk ré ci ó val vá dol ja ma gát (ami ért 
el árult va la mit, ami a test vé ré re vo nat ko zik. Ez azt je len-
ti, hogy hi bát kö ve tett el az elõ zõ álom an nul lá lá sá val). 
Az álom ban a ne mi be teg ség, az incesztus he lyet te sí ti. 
Az ál mo dó be is me ri bû nös sé gét. Lány test vér éhez fû zõ dõ 
(fel old ha tat lan és szét sza kít ha tat lan) kö tõ dé se bõr hár tya 
for má já ban ölt ala kot.

Kappa ér tel me zé se: dr. L. apa-imá gó. (dr. L. le írá sa.) 
„Úgy gon do lom, ez az álom paraphiliámhoz9 va ló vi szo-
nyo mat lep le zi le, ame lyet el kell lep lez nem. A bé na vég-
tag ok fi zi kai im po ten ci á mat je le ní tik meg.” (Egy ál ta lán 
nem im po tens. Egy nem lé te zõ po ten cia után vá gya ko-
zik.)

Lát hat juk: az ál mo dó egyes dol go kat fel is mer, de el néz 
az álom lé nye ge fö lött. Az öt álom a tu dat nyel vé re le for-
dít va így szól na: kí vá nom a gyer mek ko ri je le net meg is-

mét lé sét, ami biz to san meg fe lel lány test vé rem vá gyá nak 
is. Fé lek sa ját gon do la ta im tól, és el kell õket rej te nem, el 
kell foj ta nom. Bár csak le gyõz het ném min den gát lá so mat! 
Hogy is volt az el sõ je le net ben? Nem volt-e a test vé rem 
is ak tív? Ezt nem vall ha tom be. Én va gyok, és az is ma ra-
dok. Hát, per sze! A tra u ma ál tal nyo mo rék let tem. A 
test vé rem hez va ló kö tõ dé sem (a két comb a két test vér) 
fel old ha tat lan. Szi á mi ik rek va gyunk. Csak egy se bész 
(ana li ti kus) old hat ná fel ezt a kö tést. De ak kor mind ket-
ten elpusztulunk…

Ez a köz lés na gyon fon tos, hi szen egy ana li ti kus 
iskolázottságú or vos ról van szó, aki na gyon ügye sen 
tud ja ér tel mez ni pá ci en sei ál ma it. Mi ért ma rad vak, ha 
fel nyi tot tam a sze me it? Új ra alul ma rad az el foj tá si ten den-
ci á val szem ben. (Má sod la gos el foj tás.) Ez az eset nem 
ki vé te les.

Ha ta nít vá nya im azt kér de zik tõ lem, hogy le het sé ges-e 
az ön ana lí zis, így szok tam fe lel ni: az ön ana lí zis épp úgy 
le he tet len, mint az ön ma gunk kal ví vott sakk játsz ma. Az 
em ber nem le het egy szer re vád ló, vizs gá ló bí ró és tu dó sí tó 
is. Min den ön ana lí zis el ér ke zik egy ha tár hoz, ahol hir te-
len meg akad.

Gyak ran volt al kal mam okos em be re ket ana li zál ni, 
akik a leg fon to sabb ana li ti kus iro da lom is me re té ben 
ön ana lí zis sel kí sér le tez tek. Min dig azt ál la pí tot tam meg, 
hogy az ön meg is me rés ak kor vall ku dar cot, ami kor a 
má so dik Én ér vé nye sí ti vé tó jo gát. Ezt így fe jez ném ki: 
a pszi cho ana li ti kus scotoma nem gyõz he tõ le sa ját fel is-
me rés ál tal. Le het, hogy van nak ki vé te lek. Én egyet sem 
lát tam. Ne megy szer fi gyel het tem meg, hogy a fel is me ré-
sek he lye sek vol tak, fenn állt azon ban a tév hit, mi sze rint 
a fel is me rés a gyógy ulást je len ti, ho lott az va ló já ban csak 
az el sõ lé pés a gyógy ulás fe lé. A „má sod la gos el foj tás”-t 
gyak ran – mint az elõb bi eset ben is – ön meg is me rés és 
ön ana lí zis ve ze ti be. Azt his  szük, vé gez tünk a komp le xu-
sunk kal, ámít juk ma gun kat, és rossz nyo mon ke re sünk 
ra ci o na li zá lá so kat, mi köz ben a bel sõ konf lik tust mel lék-
vá gány ra tol juk. A tu da tos és a tu dat ta lan já té kos kö zöt ti 
játsz má ban az elõb bi új ra és új ra sa ját mû fo gá sa i nak ál do-
za tá vá vá lik, s vé gül ép pen azt nem lát ja, amit be kel le ne 
lát nia, de nem akar be lát ni.

Van nak em be rek, akik fik ci ók ked vé ért el fojt ják fel is-
me ré se i ket. Kappa is an nul lál ja az ana lí zis ered mé nye it, 
és „Má so dik Vi lá gá ba”, a nap pa li ál mo do zá sok vi lá gá ba 
me ne kül. Ép pen ez az, ami ben a narkotikus sze rek nagy 
ve szé lye rej lik: ezek olyan fél ho mály ba bo rít ják a tu da tot, 
amely ben a múlt kö dös alak jai ki szí ne sed nek, és for mát 
nyer nek, és amely ben a tit kos vágy min den be tel je sü lé se 
le het sé ges lesz. Kappa le gyõz te az ópi um utá ni vá gyat, 
meg pró bál al kal maz kod ni a va ló ság hoz. A nap pa li ál mo-
do zás örö me azon ban új ra és új ra el csá bít ja, és annullál-
ja10 az ana lí zis ál tal kí mé let le nül fel tárt igaz sá got. Kappa 
a fel is me rés fé nyé vel szem ben a lel ki vak sá got ré sze sí ti 
elõny ben, mert el akar ja ke rül ni, hogy a vég ér vé nyes 
ta ga dás és le mon dás ko mor bi ro dal mán ke resz tül men jen 
elé be egy új élet nek. Az igaz ság po ha ra túl ke se rû.

  9 paraphilia: az át la gos tól el té rõ sze xu á lis vi sel ke dé sek ös  sze fog la ló ne ve. (A ford.)
10  Az an nul lá lás Stekel szak ki fe je zé se. „Stekel el foj tást és an nul lá lást kü lön böz tet meg. Stekelnél az el foj tás azo nos a fe lej tés sel, és a nor má lis lel-

ki mû kö dés ré sze, sõt, fel té te le. Eb ben az el mé le ti ke ret ben az el foj tot tat nem kell és nem is le het fel idéz ni. Az ana li ti kus csak az zal dol goz hat, 
amit a pá ci ens an nul lált […] Ugyan ak kor a stekelisták meg le he tõ sen sza ba don hasz nál ták az an nul lá lás fo gal mát. Gartner pél dá ul az an nul lá lás 
me cha niz mu sát a múlt ra vo nat ko zó él mé nyek kö ré bõl át eme li a je len szi tu á ci ók ra adott vá la szok – el há rí tá si mû kö dés mó dok – kö zé.” (Hárs 
György Pé ter: Me se az el foj tott er köl csi ség rõl és a kri mi na li tás ról. Is ko la kul tú ra, 2003/11, 113–123, 115. – A ford.)



Az éj sza kai ál mok ana lí zi sé nél sok kal fon to sabb az 
éb ren lá tott ál mok közlése11. Az én ál lás pon tom sze rint az 
álom olyan per pe tuum, amely egész éle tün kön ke resz tül, 
éj jel-nap pal kí sér tõ tár sunk. Gon dol ko dá sunk min dig po li-
fo ni kus, egyi de jû leg több ré teg ben zaj lik. Ho gyan le het sé-
ges, hogy az em be rek olyan ne he zen em lé kez nek nap pa li 
ál ma ik ra, hogy hi á ba pró bál ják eze ket meg ra gad ni, és az 
or vos sal kö zöl ni?

Ez egy rész rõl bi zo nyá ra ab ból ered, hogy a nap pa li 
ál mok egy faj ta af fek tusmá mor ban (a lel ki ópi um!) ke let-
kez nek, más rész rõl ezek az ál mok a gon dol ko dás nak egy 
mé lyebb ská lá ján ta lál ha tók, és sok kal in kább fu tó ér zés-
ként, sem mint vi lá gos kép ként je lent kez nek. Gyak ran nin-
cse nek is „sza va sít va”, ezért szó val nem mond ha tók el.

A tel jes fel is me rés vég leg el ûz né a nap pa li ál mot. E 
nap pa li ál mok re a li tásko ef fi ci en se na gyon cse kély, és a 
nul lá val len ne egyen lõ, ha az ana li ti kus fel is me rést, és 
ez zel a vis  sza von ha tat lan le mon dást el fo gad nánk.

Az ön ana lí zis ben meg él het jük, ho gyan játs  sza ki az 
el len fél a tu da tos já té kost. Az ana li ti kus írá sok ta nul má-
nyo zá sa, de még az ana lí zis is hasz na ve he tet len e gu mime-
cha niz mus sal (W. Schindler) szem ben, amely a pá ci en se-
ket an nál in kább vis  sza ránt ja a re a li tás ból álom or szág ba, 
a je len bõl gyermekországba, mi nél tá vo labb ra akar nak 
ke rül ni az in fan ti lis cél tól. […]

Va la mit tud ni és va la min úr rá len ni két tel je sen kü lön-
bö zõ je len ség. Csak azt tud hat juk, amit ben sõ leg tud ni 
aka runk.

Ennek a tu dásnak af fek tív fo lya matnak kell lennie, 
nem ma rad hat tisz tán lo gi ku san a tu dat fel szí nén, anél kül, 
hogy fermentatív mó don a mély be ne ha tol na.

E pá ci en sek ál mai el árul ják ne künk, hogy két fé le tu dás 
lé te zik: az ér te lem mel va ló tu dás és az ér ze lem mel va ló 
tu dás, mely utób bi tu da tunk mé lyebb ré te ge i ben za var ta-
la nul bon ta koz tat ja ki sors sze rû ha tá sa it. Az ál mok ezt 
az ér zel mi tu dást ad ják át ne künk, amely tu laj don kép pen 
„nem-tudni-akarás”. Az ilyen ket tõs éle tet, az éb ren lét és 
az álom éle tét élõ em be rek meg ta nul ták, ho gyan kell nem 
meg hal la ni az álom nyel vét, és az igaz sá got kacs ka rin gós 
uta kon meg ke rül ni. Az ana lí zist az ana lí zis el len for dít-
ják: a tit kos komp le xu sok egy majd nem ho me o pá ti ás 
ha tá sa a fel is me rést el va kí tás sá vál toz tat ja.

[…]
Na gyon plasz ti ku san áb rá zol ja a gon do lat ál ta li ül dö-

zést (az endoptrikus je len sé get) Jó kai Mór álma12:
„Ál mom ban egy nagy-nagy si va tag ban, ko pár, ha tár ta-

lan pusz ta ság ban jár tam. Nyu god tan lé pe get tem; tud tam 
az utat, amin rö vi de sen ki jut ni vél tem a si va tag ból. Egy-
szer csak fur csa hang ra let tem fi gyel mes ma gam mö gött, 
ap ró, gyors, sza bá lyo san ti pe gõ lép tek re: tipp tipp-tipp 
tipp-tipp tipp. Kez det ben alig he de rí tek rá. Ám mint hogy 
az egyen le tes zaj – köz vet le nül a sar kam ban – nem akar 
szûn ni, kel le met len né vá lik, nem sze re tem hal la ni, hát ra 
for du lok. Egy tö pö rö dött, idõs as  szonyt lá tok szür ke ru há-
ban; bi zo nyá ra utá nam jött. Én szót la nul ál lok, õ kö ve ti 
pél dá mat. Ar ra gon do lok, hogy fel te he tõ en nem is me ri az 
utat, és azért jön utá nam, hogy ki jus son e ré mes si va tag-
ból. Nem néz föl rám, és amint az ar cá ba pil lan tok, lá tom, 
hogy le van huny va a sze me, vak. Áh, te hát iga zam volt, 

azt akar ja, hogy ve zes sem. ‚Anyóka’ – szó lí tot tam meg –, 
‚tessék jön ni, ve ze tem’. Nem vá la szol, és nem moc can. Jó, 
gon do lom ma gam ban, úgy tû nik, né ma is vagy. Te gyél 
hát, ahogy akarsz. Ám rög tön új ra hal lom az ap ró, rö vid, 
si e tõs lép te ket. Vég ze tes ér zés! Hir te len megint meg for-
du lok, és ak kor lá tom, hogy az as  szony, mint akit tet ten 
ér tek, le huny ja sze me it, egy vi lá gos szem párt, és új ra 
né má nak és vak nak tet te ti ma gát. Olyan kí sér te ti es ér zés 
fog el, hogy sem mit nem tu dok mon da ni ne ki. El for du lok, 
és gyor san elõ re si e tek, de szo ro san ma gam mö gött hang-
za nak a ti pe gõ lép tek, és kü lö nös ér zé sem tá mad: ‚Nem te 
ve ze ted az as  szonyt, ha nem õ tol té ged, aho va akar’.

‚Nos, ez nem fog men ni’ – mond tam ma gam nak. Cik-
cakk ban me gyek, irányt vál toz ta tok, s min dig hal lom 
– tipp, tipp, tipp, tipp. 

No de nem ér vé get ha ma ro san a si va tag? Ak kor föl-
eme lem te kin te te met, és mes  sze-mes  sze a ho ri zon ton, 
aho va az út ve zet, ész re ve szek va la mi fe ke te sé get. Mi 
le het ez? Job ban megnézem… ‚De hisz az az én sí rom! 
Szó val oda akarsz te en gem be lök ni? Várj csak , majd túl-
já rok én az esze den!’ Si et ve le for du lok az út ról, és jobb ra 
ve szem az irányt. Az as  szony még min dig a nyo mom ban 
van. Egy idõ múl va új ra fel pil lan tok – lám, a ho ri zon ton 
új ra elõt tem a fe ke te árok. Ez az út is oda ve zet. ‚Engem 
ugyan nem ta szí tasz le oda, át ko zott vén as  szony’ – szó lok, 
és le cö ve ke lem ma gam. A lép tek ab ba ma rad nak mö göt-
tem, már csak az as  szony kö zel sé gét ér zem. Most, ahogy 
már nyu god tab ban föl te kin tek, lá tom, hogy ma ga az árok 
jön fe lém a tá vol ból, csen de sen, las san, majd egy re gyor-
sab ban. Meg bor zon gok, fel ug rok, hát ra for du lok, és szo-
ro san mö göt tem áll az öreg as  szony, sok kal na gyobb lett 
ná lam. Nagy, tág ra nyi tott, vi lá gos sze me i vel go no szul, 
ka já nul mo so lyog le re ám, ke zét, kar mos uj ja i val fö lém 
eme li – meg pró bál tam ne ki ron ta ni, és a bir kó zás kö ze pet-
te fel éb red tem.”

[…] Vi lá go san lát szik, hogy a ha lál gon do la ta az, ame-
lyet Jó kai el akar foj ta ni. Az árok és az as  szony egy azon 
mo tí vum is mét lé sei. (Em lé kez zünk a sza bály ra: min den 
fon tos mo tí vum az is mét lés ál tal emel ke dik ki, és vá lik 
ve zér mo tí vum má.) Va ló ban, az író, örök fi a tal sá gát bi zo-
nyí tan dó, még idõs ko rá ban is fi a tal as  szonyt vett nõ ül. 
Ta lán a múlt nak egy da rab ja ül dö zi õt? Ha sü ket nek és vak-
nak tet te ti is ma gát, egy szem re há nyás ül dö zi, és mé lyesz-
ti hú sá ba kar ma it; min den bi zon  nyal meg bánt va la mit, 
mes  sze éle te köd be ve szõ múlt já ban, va la mit, ami meg ha-
tá roz ta éle tét, ami ve ze ti, ösz tön zi, és foly vást kö ve ti õt. 
Hol tisz tá ban van ez zel, hol nem akar ja tud ni. (Vis  sza té rõ 
scotoma.) Az éle te olyan, mint egy si va tag, el ve szí tet te a 
pa ra di cso mot, az ön ma gá val va ló elé ge dett ség pa ra di cso-
mi ál la po tát, és ezt ke re si. A pa ra di csom, a bé ke len ne az 
árok, de et tõl fél – ta lán a rej tett bûn tu dat mi att.

[…]
Az álom nem csak pró fé ta, ha nem ana li ti kus is. Va ló di 

éle tét ál ma i ban éli az em ber, s az éber élet ben min den fé le 
cselt és mû fo gást al kal maz, hogy ha zud jon ön ma gá nak, 
és erõ sza kot te gyen én jén. A ré gi la tin szó lást mó do sít va, 
ki je lent het jük: In somnio veritas!

Friedrich Me lin da for dí tá sa

11  Gutheil „Gesungene Tagträume” [Meg éne kelt nap pa li ál mok] (Psychoanal. Pra xis, 1932) cí mû mun ká já ban be bi zo nyí tot ta, mi lyen fon tos a 
lát szó lag vé let le nül eszünk be ju tó dal la mok ana lí zi se.

12 Jezower: Ál mok köny ve. (Verlag Rowohlt, 1928.)


