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HÁRS GYÖRGY PÉ TER

Ál mo dó ana li ti ku sok,
ál mo dó ér tel me zõk

(Álom kí sér let Fre ud és Róheim Gé za ürü gyén)

(Me lin dá nak, aki tud éb resz te ni is)

„Ide gen szo bá ban elõbb meg üre sí ted ma gad az álom nak. És mi e lõtt 
meg üre sed nél az álom nak, ak kor mi vagy. És mi u tán meg üre sed tél az 
álom nak, ak kor már nem is vagy. És mi kor meg tel tél az álom mal, ak kor 
nem is vol tál so ha. Nem tu dom, mi va gyok. Nem tu dom, hogy va gyok-e 
vagy nem. […] Nem tud ja meg üre sí te ni ma gát az álom nak, mert nem 
az ami, így hát az, ami nem. […] És ak kor ne kem is len nem kell, mert 
más képp hogy tud nám ma gam meg üre sí te ni az álom nak egy ide gen szo-
bá ban. Így hát, ha még nem üre sed tem meg, ak kor én is van vagyok.”

1

Ezt az írást egy fél re ol va sás in dí tot ta el. Egy fél re ol va-
sás, ami el gon dol kod ta tott. Róheim a Nyu gat ban, 1934-
ben meg je lent Ádám ál ma cí mû ta nul má nyá ban egye bek 
mel lett a kö vet ke zõt idé zi Ma dách -tól: 

Rossz hír ke ring az ud var ban fe lõ led,
Hogy új ta nok nak híveül sze gõd tél,
Ros tá lod a szent egy ház tételeit,
Sõt most, mi dõn anyád mint rút bo szor kány
Legsúlyosb vád alatt bör tön ben ül...

Az ol va só tu dat ta lan ja „anyád” he lyett „atyád”-at 
ol va sott. S föl is mer ve eme fél re ol va sást, új ra ol vas ta a 
szö ve get. Min de nes tül. Mint ha az ma ga is álom vol na. 
Per sze, hoz zá tet te a ma ga as  szo ci á ci ó it, in ter po lá ci ó it és 
in terp re tá ci ó it is. Ál mo dott. Vis  sza- és oda ál mod ta ma gát 
1934-be, hogy megmerítkezzen a pszi cho a na lí zis ak kor 
még lé leg zõ, apályt és da gályt ve tõ, a par tok ra si rály ko-
po nyát, kagy ló hé jat és igaz gyön gyöt egy aránt ki ve tõ ten-
ge ré ben – a Thalassában –, s a Nap fé nyé nél szá rít sa le 
ázott lel ké nek a gon do la tok só já tól át ita tott és megfeszült-
megpegyhüdt bõ rét. 

És le szik kad ván ki cser zett benne/rajta/belõle, hogy az 
álom ér tel me zés tárgy kör ében sem ez a fél re ol va sá sa, az 
Ádám ál máé volt az el sõ – mond hat ni, ere den dõ – bû ne. 
Volt egy fo lya ma tos, vis  sza té rõ fél re ol va sá sa is, ami nek 
nem tu laj do ní tott ed dig na gyobb je len tõ sé get az önkac-
canásnál, de most még is elõ vet te új ra. A tex tus, amely 
oly so kad szor ál do za ta lett ezen il le té kes vagy il le ték te len 
be ha to lá sok nak, Fre ud A té boly és az ál mok W. Jensen 
Gradivájában cí mû mû ve volt. Az ol va só bot csi nál ta ana-
li ti kus ként ma úgy vé li, van kap cso lat a két fél re ol va sás és 
a két ere de ti elem zés kö zött. Ezért vis  sza- és oda ál mod ta 
ma gát te hát 1907-be is, ami kor ez az írás ke let ke zett. Az 
ol va só meg ál mo dott ál mok meg ál mo dott ér tel me zé se i rõl 
ál mo dott. S aho gyan Fre ud óta ál mod ni vél jük, hogy kap-
cso lat ban van nak egy más sal az az na pi vagy egymásutáni 

ál mok – de ta lán min den álom kap cso lat ban van az ös  szes 
töb bi vel –, föl té te lez te, hogy Fre ud-ál ma és Róheim-álma 
kö zött is kell össze füg gés nek len nie, ha más hol nem, hát 
a sa ját ál ma i ban.

Mély sé ges mély az ál mok kútja.2 Aho gyan az al vás nak 
és az ál mo dás nak is kü lön bö zõ sze ren csés vagy sze ren-
csét len bugy rai van nak, úgy van nak kü lön bö zõ bugy rai 
az álom ér tel me zés nek is. 

Mi az álom? Fre ud meg mond ta: ten ge ri ho mok a par-
ton. Ten ger part. A mély ben rengetõzõ álom gon do lat ból 
va la mi a fel szín re jut, az álom tar ta lom, s majd be per me-
te zi azt a föl szí vó dó fel le gek bõl vis  sza hul ló as  szo ci á ció. 
Ugyan ak kor azt is je lez te, hogy ne héz ki mér ni en nek a 
part nak a ha tá ra it: ár és apály húz új ra és új ra rej té lyes 
és csacs ka vo na la kat ten ger és szá raz föld kö zé. Át me ne-
tek van nak, át me ne ti zó nák, ame lyek nek ho va tar to zá sa 
ké je sen bi zony ta lan, és van nak e zó nák ban tár gyak és 
je len sé gek is, egy faj ta „át me ne ti tár gyak és je len sé gek”, s 
„át me ne ti sza vak”, ha csak a szó ma ga nem per definitio-
nem és emi nen sen át me ne ti. Golding pél dá ul, azt hi szem, 
pon to san lát ta ezt: „És a nap köd ben sö tét ben bo ron gott 
a nem lé te zõ ha jó, ott, ahol más nem, csak ha jó létezhe-
tett.”3 Aho gyan az úgy ne ve zett normalitás és be teg ség 
kö zött is hul lám zó csu pán a ha tár, s aho gyan az mû és 
al ko tás kö zött is – a mûal ko tás e lát szó la gos pó lu sok visz-
 sza-ös  sze mo sá sa –, úgy tû nik permeábilisnak az a hár tya 
is, amely – köz meg egye zé sünk sze rint – álom és éb ren lét, 
álom pro duk tum és nap pa li üzem mód ba he lye zett el ménk 
ter mé kei kö zött fe szül. Épp úgy, aho gyan át jár ha tó az a 
má sik hár tya is, ami lét és nem lét kö zött biz to sít ja az 
át jár ha tó sá got, az az biz to sít ja az át jár ha tó sá got esen dõ 
nap pa la ink és éj sza ká ink, éb ren lé tünk és ál ma ink és az 
örök sö tét ség vagy vi lá gos ság kö zött. Faulkner idé zett 
re gé nyé nek egyik bra vúr ja ép pen az, hogy a túl nan ról 
szem lélt ese mé nyek mo da li tá sa le het ugyan a még min dig 
éber tu da té, de le het az álo mé is. S ugyan ez igaz Golding 
Ri pacs Mar tin já ra, bár ott a hul lá mok ból hol föl, hol azok-

1 Faulkner: 1971, 111–112.
2  Per sze, hi á ba va ló ság vol na az zal kér ked ni, hogy ez a pa ra frá zis csak az enyém. Nem rég ol vas tam: „A gyer me kek nek nem sza bad az ál mok mé lyé-

re lát ni uk. Olyan len ne, mint ha sö tét kút ba néz né nek be le.” (G. & N. Pressburger: 2003, 13.)
3 Golding: 1956, 17.
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ba le me rü lünk. Ész re kell ven ni, a ten ger nem csak a szá-
raz föld del, az ég gel is érint ke zik. Az ál mok nem csak az 
élet tel, de a ha lál lal is. „Ala gu tak és ku tak és vízcsöppek, 
ez mind a ré gi os to ba ság. Ne is mondd. Tu dom én, mi rõl 
van szó: sze xu á lis fan tá zia ké pek a tu dat ta lan ból, li bi dó, 
vagy ez az õsvalami? Min den re van ma gya rá zat, min den 
is mert. Hát szá mít hatsz más ra, mint ef fé le sze xu á lis mar-
ha sá gok ra? Az ér ze tek, az ala gu tak, ku tak, vízcsöppek, 
mind. Mind csak a ré gi os to ba ság. Ne kem be szél hetsz. 
Tu dom én.”4

S ha már az iro da lom nál tar tunk, Fre ud ott is meg lát ta 
az át me ne ti sé get: „Tel jes mér ték ben tu da tá ban va gyunk 
an nak, hogy na gyon sok köl tõi al ko tás igen mes  sze esik 
a na iv áb rán do zás min tá já tól, de még sem hall gat tat ha tom 
el ma gam ban azt a fel té te le zést, hogy az át me ne tek hé zag-
ta lan so rán át még a leg szél sõ sé ge sebb el té rés is ös  sze-
füg gés be hoz ha tó ez zel a mo del lel.” (Fre ud: 2000b, 111. 
– az én ki eme lé sem.) Ha hall ga tunk rá, lo gi kai sor rá ren-
dez he tõ az az on to ló gi ai sor, amit az álom, az ál mo do zás, 
an nak verbalizálása (a kü lön bö zõ írott és mon dott szö veg-
tí pu sok, így a köl té szet is) vagy ma te ri a li zá lá sa (tü net), 
és ezek ér tel me zé se al kot. Az a gya núm to váb bá, hogy 
lé tez nek a „nap pa li szö veg be” be lé põ álom sze rû ele mek 
is, s ép pen a tévcselekvéseknél, a fél re ol va sás nál, fél re-
írás nál (vö. Fre ud: 1994). Emel lett az is a gya núm, hogy 
sok szor jog gal vizs gá lan dó az ér tel me zen dõ szö veg álom-
stá tu sa. Hogy az, vagy an nak ré szei, ele mei mos tan az 
álom tar ta lom hoz, az álom gon do lat hoz vagy az utó la gos 
as  szo ci á ci ók hoz tar toz nak-e. A föl ve tett té má ra al kal maz-
va ezt a kér dést: va jon hányszoros álom ról és ki nek, kik-
nek az ál ma i ról be szél az ér tel me zõ, ki nek az ál mát szö vi 
(to vább)? Ese tünk ben: amit – már most – itt ol va sunk, az 
Ma dách, il let ve Jensen, Ádám, il let ve Hanold, Róheim, 
il let ve Fre ud, az ér tel me zõ (itt most: Hárs György Pé ter) 
ál ma-e, vagy a ti éd, ál mod ni hí vott Ol va só? 

Fre ud el in dult azon az úton, hogy meg ke res se a vá laszt, 
ami kor vet te a bá tor sá got, és „csi nált” ál mo kat csöp pen tett 
mik ro szkóp ja tárgy le me zé re, no ha nem ezek nek a stá tu sa 
ér de kel te, ha nem ér tel me zé sük mi ként je és ér vé nyes sé ge. 
„Egy na pon né há nyan, akik már egyet ér tet tek ab ban, hogy 
az álom lé nye gét il le tõ en a szer zõ fá ra do zá sa i nak há la, dû lõ-
re ju tot tak, kí ván csi vá tet tek ar ra, hogy áll a do log azok kal 
az ál mok kal, ame lye ket nem ál mo dott sen ki so ha, ha nem 
köl tött el be szé lé sek ki ta lált hõ sei ál mod ták õket.” (Fre ud: 
2000a, 13. – az én ki eme lé sem.) A vá lasz nem meg le põ, 
és né mi leg – szá mom ra – le han go ló: „Egy kis no vel lá ból, 
mely ön ma gá ban nem kü lö nö sen ér de kes […], ki tud tam 
mu tat ni, hogy a köl tött ál mok ugyan úgy meg fejt he tõk, mint 
a va ló di ak, hogy te hát a köl tõi ter mék ben ugyan azok a tu dat-
ta lan me cha niz mu sok mû köd nek, ame lye ket az álom mun-
ká ból is me rünk.” (Fre ud: 1993b, 72.) A Gradiva ér tel me-
zé se kor, mert ar ról vol na it ten szó, még nem szem be sü lünk 
Fre ud nak az zal a fon tos meg lá tá sá val, hogy „a köl tõ olyan 
hely ze tet te remt szá munk ra, amely ben vég re min den szem-
re há nyás és szé gyen ke zés nél kül él vez het jük a ma gunk 
fan tá zia ter mé ke it is.” (Fre ud: 2000b, 114.) Fre ud mint ha 
meg fe led kez ne er rõl, s fe le dé keny sé gét el tol ná egy má sik 
moz za nat ra: „De itt jobb, ha meg ál lunk, mert még va ló ban 
el ta lá lunk fe led kez ni ró la, hogy Hanold és a Gradiva csu-
pán a köl tõ te remt mé nyei.” (Fre ud: 2000a, 100.)

Min den eset re meg fon to lan dó – mégha Fre ud az álom 
ügyé ben azo nos plat form ra he lye zi is ma gát a köl tõk kel 
– a köl tõ azon in tel me, hogy: „Az ál mok ve lünk né pe sí-
tik be a sa ját sö tét sé gü ket, egé szen az éb re dé sig.” (G. & 
N. Pressburger: 2003, 104.) Ezért, ide ig le ne sen meg sza-
kít va a fel vett fo na lat, vis  sza té rek Róheimhez és az „õ” 
ál má hoz, meg kí sé rel ve föl szín re vet ni a be né pe sí tést. 
Az Ádám ál ma tör té ne té rõl Róheim a kö vet ke zõ ket lát ja 
fon tos nak meg je gyez ni: „A do log his to ri ku ma az volt, 
hogy 1926-ban, Fre ud 70-ik szü le tés nap ja al kal má ból 
a Ma gyar or szá gi Pszichoanalitikai Egye sü let nyil vá nos 
ülést tar tott, ame lyen Fre ud mun kás sá gá nak je len tõ sé gét 
therápiai és pszi cho ló gi ai vo nat ko zás ban Ferenczi Sán-
dor fej te get te, míg a ‚szellemtudományi’ rész (et no ló gia, 
szo ci o ló gia, tör té ne lem, iro da lom tör té net) ne kem ju tott 
osz tály ré szül. A pszichoanalitikai mód szer il luszt rá lá sá ra 
pél dá nak az Em ber tra gé di á ját vá lasz tot tam.” (Róheim: 
2008, 59.) Ez te hát 1926-ban tör tént, de az írott vál to-
zat 1934-es. Ferenczi Sán dor egy éve ha lott. Szü le tés 
és ha lál ös  sze ér, mi ként összeér(ik) a kígyó(?)tojás és a 
fa nyar gyü mölcs. Róheim ke ve set idéz, de an nál be szé de-
seb ben. Az Ádám ál má nak egyik üze ne te, Róheim fe lé, 
ép pen az, ami sze rény ál mo dá sunk föl üté se volt: „Rossz 
hír ke ring az ud var ban fe lõ led, / Hogy új ta nok nak híveül 
sze gõd tél, / Ros tá lod a szent egy ház téteit, / Sõt most, 
mi dõn anyád mint rút bo szor kány / Legsúlyosb vád alatt 
bör tön ben ül...” Egy szer re szól nak ezek a Ma dá chi so rok 
Fre ud ról, Ferenczirõl és ma gá ról Róheimrõl. Szá mom ra 
két ség te len, hogy Róheim eb ben a kép ben a pszi cho a na lí-
zis sor sá nak al le gó ri á ját lát ta meg, s mi köz ben hit val lást 
tesz a Mes te rek mel lett, be csem pész egy mo tí vu mot, ami 
Fre ud nak mint ha min dig is kí nos lett vol na. „Az Anyák, 
az Anyák” – hang zik ez Goe the Fa ust já ban, s re zo nált 
er re az egy más tól oly mes  sze ál ló Jung és Ferenczi vagy 
Groddeck. Róheim ál má ban, per sze, az anyák bo szor ká-
nyok. 

Ádám: Ki vagy, te rém?
Csont váz: Én az va gyok, ki ott lesz
Min den csó kod ban, min den öle lés ben.
Bo szor ká nyok: Édes ve tés, fa nyar gyü mölcs,
Galambfival kí gyó kat költs,
Izó ra hí vunk!
Ádám: Mi lyen ala kok!
Ti változátok-e el, vagy ma gam?

De, „nyug tat meg” ben nün ket Róheim, az anyák ból mi 
csi nál tunk bo szor ká nyo kat. Ádám kér dé sé re ugyan is ka te-
go ri ku san így vá la szol: „Egé szen biz tos, hogy õ ma ga.” 
(Róheim: 2008, 59.) Mert, ha vis  sza il leszt jük Ádám ál mát 
Az em ber tra gé di á ja tel jes kon tex tu sá ba, hát bi zony-
bi zony a fe nye ge tés az anyá vá vá lás ból, a te her be esés bõl 
vagy ej tés bõl adó dik. A fér fi õs szo ron gás rö vid, de vé gig 
nem vitt for mu lá ja: „Mi ez a fo nál, amit em ber fia el tép ni 
nem tud? Az élet fo na la a köl dök zsi nór, amely lel ki leg 
az em bert örök ké az anyá hoz kö ti.” (Róheim: 2008, 60.) 
Ádám rém ál ma ép pen ez, hogy anyát csi nál a bo szor kány-
ból. De Róheim to vább lép en nél, s meg ad ja Fre ud nak is 
az anyai ha tal mat: „Fre ud az új tu do mány meg te rem tõ je, 
mely mitsem lep lez, mit sem ta gad, min dent fel fed, mely 

4 Golding: 1956, 123. – Golding ki eme lé se.
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nem csak fel idéz ni, de kor má nyoz ni is tud ja a föld szel-
le mét.” (Róheim: 2008, 60.) Pszi cho a na lí zis sel ter hes 
kor ban élt…

Mit je lent ál mok kal fog lal koz ni? Róheim, bár szá mos 
álomelem zést kö zöl, nem iga zán fog lal ko zott az álom ér tel-
me zés metapszichológiai prob lé má já val. An nál in kább a 
Mes ter. „Úgy tû nik, hogy eb ben a per ben, amely az álom 
ér té ke lé se kö rül fo lyik, a köl tõk ugyan azon az ol da lon 
áll nak, mint […] az Álom fej tés szer zõ je. Ami kor ugyan-
is a köl tõk a fan tá zi á juk te rem tet te ala ko kat azok ál ma i-
ban áb rá zol ják, csak an nak a min den na pos ta pasz ta lat nak 
en ged nek, hogy az em ber gon do la tai és ér zel mei ál má ban 
is foly ta tód nak, és a köl tött hõ sök lel ki ál la po ta it a szer zõk 
ezek ben az ál mok ban pró bál ják áb rá zol ni.” (Fre ud: 2000a, 
14. – az én ki eme lé sem.) A nagy kér dés, per sze, szá mom-
ra az, hogy for dít va is ugyan így mû kö dik-e va jon, hogy 
az ál mok foly ta tód nak-e nap pa li éle tünk ben, hogy be lop-
ják-e, és ha igen, ak kor ho gyan ma gu kat oda? 

Fre ud lát ha tó lag küz dött a prob lé má val, hi szen a leg vál-
to za to sabb he lye ken ve ti föl. A Gradivában ép pen ség gel 
úgy, hogy sze rin te az ál mok igen is be fo lyá sol ják éb ren lé-
tünk cse lek vé se it és dön té se it. A prob lé ma va ló di gyö ke-
re vi szont az, hogy so ha sen ki nem lát ta még má sik em ber 
ál mát. Oly kor a má sik em bert sem. „Mi vel a pa ra no i á so-
kat nem le het bel sõ el len ál lá sa ik le küz dé sé re kész tet ni, és 
kü lön ben is csak an  nyit mon da nak, amen  nyit akar nak, 
ezért en nél az ál la pot nál az írás be li köz lés vagy a nyom ta-
tott kór tör té net a be teg gel va ló sze mé lyes ta lál ko zás he lyé-
be lép het. Ép pen ezért nem ta lá lom meg en ged he tet len nek, 
hogy ana li ti kus ér tel me zé se ket fûz zek egy olyan pa ra no i ás 
(dementia paranoides) kór tör té net éhez, akit nem lát tam, 
de az il le tõ a sa ját kór tör té net ét meg ír ta, és nyom ta tás ban 
nyil vá nos ság ra hoz ta.” (Fre ud: 1993a, 285. – az én ki eme-
lé sem.) Lát szó lag kli ni kai kér dés rõl van itt szó, de me lyik 
kér dés nem kli ni kai, ha kli ni kus, aki kér de zi? „Alig ha-
nem böl csebb len ne az ilyen spe ku lá ci ók nál, ha ma gát a 
mû vészt kér dez nénk a for rá sok fe lõl […] Mi len ne, ha a 
mû vész ma ga, ha szán dé ká ról kér dez nénk, azt tel jes egé-
szé ben el uta sí ta ná? Nem sok kal in kább mi va gyunk azok, 
akik egy szép, po é ti kus el be szé lés ben rej tett ér tel met fe de-
zünk fel – hi szen olyan kön  nyû a gon do la ta in kat va la mi be 
be le lát ni – ho lott a mû vész tõl ez tá vol áll?” (Fre ud: 2000a, 
48-49.) Ez a szö veg rész a Gradiva bensejébe visz ben nün-
ket – tes sék ezt szó sze rint ér te ni (!), mert va la mi lé nye gi 
bú jik meg ott –, s meg le põ mó don ép pen az zal te szi ezt, 
amit nem lát be le, mert nem akar be le lát ni, pon to sab ban, 
meg lát ni ben ne. A jó ér zé kû Ig no tus vi szont nem té vesz-
ti szem elõl ezt a ré te get, no ha jó íz lé se vi szont vis  sza tart-
ja at tól, hogy nyíl tan szá mon kér je mes te rén. Egy Mol nár 
Fe renc-da rab bal kap cso lat ban ír ja a kö vet ke zõ so ro kat: 
„Mert ami leg szín pa dibb fo gá sa, ami par excellence ko mé-
diabo szor kány sá ga e já té kos da rab nak, az egy ben szín pad-
ra vitt meg is me rés is – az álom lé lek ta ná nak olyan meg-
ra ga dá sa s ér zé kel te té se, mely rõl a nagy Fre ud pro fes  szor 
mél tán ír hat na olyan nyom ról nyom ra kö ve tõ ta nul mányt, 
mint a Jenssen Gradivájáról írt. (Fog is, ha meg né zi Bécs-
ben, biz tos va gyok ben ne.) […] Mind a bo szor ká nyos le le-
ményt, mel  lyel Mol nár az álom csa pon gó me ne tét szi go-
rú an hoz zá szab ja egy elébb tör tént ven dég lõi je le net hez, 
egy el fe lej tett le vél hez, egy utóbb ra várt es tély hez s az ott 
ta lá lan dó em be rek hez, az álom egész ker ge tõ zé sét, egy 
fej nek négy test re va ló át-át csú szá sát s mind az el més sé ge-
ket s po ko li sá got: mon dom, mél ta tás ra meg ha gyom Fre ud 

pro fes  szor nak s Ferenczi Sán dor ba rá tom nak, ki vel alig 
vá rom, hogy ki be szél hes sem ma gam e kü lö nös da rab ról. 
Itt csak azt eme lem ki, ami e szem fény vesz tés ben a leg vir-
tu ó zabb, a leg mé lyebb s a leg iga zabb: az álom cen zú rá nak 
káp rá za tos sze re pel te té sét. […] A né zõ nek már az álom 
alatt is az az ér zé se, hogy: nem sze ret ném, ha ez a szép 
as  szony én ró lam ál mod na […].” (Ig no tus: 1912 – az én 
ki eme lé sem) S bár a Gradivában Hanold az, aki ál mo dik, 
megintcsak a be val lot tan vé gig nem vitt in terp re tá ci ók és 
az (ön)igazoltan vé gig vit tek kö zöt ti el mé le ti fe szült ség 
prob lé má já hoz kell vis  sza tér nünk, több fo ko zat ban. Mind 
a mû al ko tás ok kal, mind pe dig olya nok ál ma i val kap cso lat-
ban, aki ket nem állt mó dunk ban sze mé lye sen meg is mer-
ni, csu pán ar ra ha gyat koz ha tunk, ami ír va va gyon. 

Ar ra már lát tunk egy pél dát, ho gyan ke ze li Fre ud egy 
be teg ön élet írá sát. Ha son ló an óva to san jár el, ami kor 
egy nem be teg ként elköny velt em ber ál ma i ról nyi lat ko-
zik. A Róheim-tanítvány Szé kács ép pen er re hi vat ko zik 
hí res ta nul má nyá ban, amely ben Descartes ál mát elem-
zi. „Descartes eb ben a mun ká já ban az álom egyes ré sze-
i hez meg jegy zé se ket is fû zött, eze ket az as  szo ci á ci ók kal 
azo nos ér té kû ek nek te kint het jük, és így fel hasz nál hat juk 
õket, ha meg kí sé rel jük az ál mot ele mez ni.” (Szé kács: 
1991, 70.) Per sze õ sem mu laszt ja el hoz zá fûz ni: „Jól le-
het Fre ud ép pen ez zel az álom mal kap cso lat ban je gyez-
te meg, hogy ha tör té ne ti sze mé lyek ál ma it ele mez zük, 
ke vés fel vi lá go sí tást ka punk, mert hi á nyoz nak az ál mo dó 
sze mé lyes as  szo ci á ci ói, pe dig ezek szük sé ge sek az álom 
ér tel me zé se kor. Ugyan ak kor õ ma ga mu ta tott pél dát ar ra, 
hogy ak kor is ér té kes ered mé nyek hez ve ze tõ konst ruk ci-
ó hoz jut ha tunk, ha anya gunk elég te len és hi á nyos, csak 
so ha nem sza bad szem elõl té vesz te nünk, hogy az így 
nyert konst ruk ci ók pusz tán el mé le tek.” (Szé kács: 1991, 
69.) Úgy tû nik, ez a meg gyõ zõ dés sel elegy bi zony ta lan-
ság meg ma rad ak kor is, ha a pszi cho a na lí zis az iro da-
lom, a kép zelt és/vagy szer kesz tett ál mok vi lá gá ban evez. 
Ezért Fre ud még Gradiva-elemzésének vé ge fe lé kö ze led-
ve is fon tos nak tart ja hang sú lyoz ni: „Vagy mi nyúj tot tuk 
va ló sá gos torz kép ét az ér tel me zés nek, ami kor is olyan 
ten den ci á kat tu laj do ní tot tunk egy ár tat lan mû al ko tás nak, 
ame lyek rõl az al ko tó nak sej tel me sem volt, ez zel megint 
csak be bi zo nyí tot tuk, mi lyen kön  nyû meg ta lál ni azt, amit 
az em ber ke res, mert hogy az õ gon do la ta it ez töl ti be; az 
iro da lom tör té ne te a leg fur csább pél dá kat szol gál tat ja 
en nek le he tõ sé gé re.” (Fre ud: 2000a, 98.)

Pe dig a Gradiva egy le het sé ges kul csa ott van a ke zé-
ben, még pe dig a most idé zett pas  szus kö ze lé ben: „sze ret-
nénk rész le te seb ben is szem ügy re ven ni az egyik leg ké nye-
sebb pon tot; itt a két ér tel mû sza vak és be szé dek […] hasz-
ná la tá ra gon do lok” (Fre ud: 2000a, 98.) A Gradiva leg-
szem be tû nõbb két ér tel mû sé ge ugyan is ép pen a Gradiva 
név – ami vel Fre ud nem fog lal ko zik. S itt kell be val la-
nom azt a má sik fél re ol va sást, ami rõl ed dig nem sok szó 
esett. A „Gradivát” ugyan is egy sze rû en kép te len vol tam 
más nak, mint „Gravidának” ol vas ni. S aho gyan Fre ud 
bi zo nyá ra ön ma gá ra is ér vé nyes nek tar tot ta a „má sod la-
gos” mû vek re vo nat ko zó ki je len té sét, úgy én is vet tem 
ma gam nak a bá tor sá got ah hoz, hogy ma gam ra al kal maz-
zam azt. „Ne mu las  szunk el vis  sza tér ni a köl tõi mû vek-
nek ah hoz a faj tá já hoz, ame lyet nem te kin tünk sza bad 
al ko tás nak, ha nem kész és is mert anya gok fel dol go zá sá-
nak. Itt is adó dik a köl tõ nek bi zo nyos önál ló sá ga, ami az 
anyag ki vá lasz tá sá ban és sok szor mes  sze me nõ meg vál-
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toz ta tá sá ban nyil vá nul meg.” (Fre ud: 2000b, 113.) Ter-
mé sze te sen, be is me rem, mind ez egy faj ta ten den ci ó zus 
ol va sást je lent, ép pen „az anyag ki vá lasz tá sa” és „meg-
vál toz ta tá sa” te kin te té ben. És nem ér tet tem, hogy mi köz-
ben Fre ud hos  szú ol da la kat szen tel a „gyík fo gá sos” je le-
net nek, ki mu tat va an nak a férj fo gás sal va ló ös  sze füg gé-
se it, mi ért is nem me rül mé lyebb re a hõs nõ lel ké be – 
mo ti vá ci ó i ba, vá gya i ba és jel le mé be. Mint hogy az föl 
sem me rül, hogy ne lett vol na er re ké pes, nem gon dol-
hat tam más ra, mint hogy nem akart. A Gradiva ép pen 
az az as  szony, aki rõl el mond ha tó, hogy nem sze ret né az 
em ber, hogy ve le ál mod jon. Paneth Gá bor egy Fre ud-
eset tör té net hez írt elõ sza vá ban a kö vet ke zõ ket mond ja: 
„Meg fi gye lé se im sze rint azon ban van a paranoid ál la po-
tok nak egy má sik for má ja, ahol pl. a fér fi be te get nem 
fér fi ak egy cso port ja ül dö zi, ha nem egy nõi sze mély, aki 
rend sze rint anyai ka rak te rû és az ül dö zés ál ta lá ban izo-
lál tan, ‚mérgezés’ út ján tör té nik.” (Paneth: 1993, 281.) 
Hát igen, megintcsak „az Anyák, az Anyák”. De két ség-
te le nül van itt sze mé lyes érin tett ség is (lásd té ma vá lasz-

tás); Fre ud köz is mert ér de kelt sé ge a ré gé szet ben. S ha 
Jensen hõ se be le sze ret egy re li ef be, hát na gyon rí mel 
er re az a tör té net, amit Ernest Jo nes örö kí tett meg. 
„Fre ud egy íz ben Mart hát a két ezer év vel ko ráb bi, erõ tel-
jes al ka tú nõ ide ál lal ha son lí tot ta ös  sze, és meg je gyez te, 
hogy a Milói Vé nusz lá ba két szer ak ko ra, mint je gye séé. 
‚Elnézést a pár hu za mért, de hát en nek az óko ri hölgy nek 
nincs ke ze.’” (Jo nes: 1973, 129.) 

Ko moly ra for dít va megint a szót: hogy mi kö ze egy-
más hoz álom nak, an tik vi tás nak, anyá nak és ter hes ség-
nek és ér tel me zés nek, azt bi zony Fre ud na gyon is tud-
ta. „Ami kor ös  sze il lesz tet ték a ‚Gradivát’ más fi ren zei 
és mün che ni tö re dé kek kel, ki de rült, hogy két dom bor-
mû rõl van szó, mind egyik kõ la pon há rom-há rom alak 
sze re pel, ben nük a Hórák, a ve ge tá ció is ten nõi és a 
meg ter mé ke nyí tõ har mat ve lük ro kon is ten nõi is mer-
he tõk fel ta lán.” (Fre ud: 2000a, 102. – az én ki eme lé-
sem.) Ez a ta nul má nyá hoz ké szült ‚Kiegészítés a má so-
dik ki adás hoz’ (1912), egy ben a ta nul mány utol só mon-
da ta. Éb red he tünk.
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