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ERÕS FE RENC

Álom és utó pia
Sigmund Fre ud és Josef Popper-Lynkeus

I. Sigmund Fre ud Álom fej tés cí mû mû vé ben szá mos he lyen utal olyan szer zõk re – írók-
ra, köl tõk re, fi lo zó fu sok ra –, akik elõ fu tá rai, meg sej tõi vol tak a pszi cho a na lí zis álom fel fo-
gá sá nak. Hi vat ko zik kor tár sak ra is, akik az övé hez né mi képp ha son ló kö vet ke z e té sek re 
ju tot tak az álom lel ki éle tünk ben ját szott sze re pét il le tõ en. Az egyik leg ér de ke sebb ilyen 
re fe ren cia, amely az Álom fej tés I. fe je ze té nek 1909-es ki egé szí té sé ben ol vas ha tó, egy 
Lynkeus ne vû szer zõ re vo nat ko zik: „[V]életlenül – ír ja Fre ud – rá buk kan tam az álom 
olyan fel fo gá sá ra, amely tö ké le te sen meg egye zik fel fo gá som lé nye gé vel. Az idõ té-
nye zõk tel je sen ki zár ják azt a le he tõ sé get, hogy ama meg nyil vá nu lás az én köny vem 
ha tá sá ra jött vol na lét re. Öröm mel üd vöz löm az el sõ olyan ese tet az iro da lom ban, hogy 
egy önál ló gon dol ko dó fel fo gá sa szem mel lát ha tó an meg egye zik álom el mé le tem lé nye-
gé vel. E pas  szus az álom ról Lynkeus Phantasien eines Realisten (Egy re a lis ta áb rán do-
zá sai) cí mû köny vé ben ta lál ha tó, má so dik ki adá sa 1900-ban je lent meg.”1 

Az Álom fej tés VI., az álom mun ká ról szó ló fe je ze té ben Fre ud vis  sza tér Lynkeusra, és 
az álom tor zí tás egyik esz kö zé rõl, az el to lás ról, il let ve an nak a cen zú rá val va ló kap cso la-
tá ról ér te kez ve egy láb jegy zet ben né hány rész le tet idéz Lynkeus mû vé nek egyik da rab-
já ból, a Träumen wie Wachen (Ál mo dás mint éb ren lét) cí mû írás ból: „Ez a tör té net egy 
em ber rõl szól, aki nek az a tu laj don sá ga, hogy so ha sem ál mo dik ér tel met len dol go kat. 
(…)

– Az a cso dás tu laj don sá god, hogy úgy ál modsz, aho gyan éber élet ben élsz, eré nye-
id bõl kö vet ke zik: jó sá god ból, igaz sá gos sá god ból, igaz ság sze re te ted bõl. Csak er köl csi 
tisz ta sá god dal tu dom ma gya ráz ni.

– Ha jól meg gon do lom – fe lel te a má sik –, szin te azt kell hin nem, hogy min den ki 
olyan, ami lyen én, hogy sen ki nem ál mo dik ér tel met len sé get! Az olyan álom nak, amely-
re an  nyi ra tisz tán em lé ke zünk, hogy el tud juk mon da ni, amely te hát nem láz álom, min-
dig van ér tel me, és ez nem is le het más képp! Mert ami el lent mon dá sos, nem is áll hat 
ös  sze egés  szé. Az, hogy az idõ és a tér ös  sze vis  sza rá zó dik, nem érin ti az álom va ló di 
tar tal mát, hisz nyil ván nincs je len tõ sé gük az álom lé nye ges tar tal ma szem pont já ból. 
Hi szen gyak ran te szünk így éb ren is: gon dolj a me sé re és a fan tá zia szá mos me rész és 
mélyértelmû al ko tá sá ra, ame lyek rõl csak az os to ba mond hat ná: ‚Ez ér tel met len. Hi szen 
nem le het sé ges!’

– Hi szen ha az ál ma in kat min den kor he lye sen tud nók ér tel mez ni, ahogy te fej tet ted 
meg az imént az enyé met! – így a jóbarát. 

– Ez nem kön  nyû fel adat, de kis fi gye lem mel ma gá nak az ál mo dó nak is si ke rül het. 
Hogy leg több ször mi ért nem si ke rül? Úgy lát szik, va la mi rej tõ zik az ál mok ban, va la mi 
sa já tos és ma ga sabb ren dû sze mér met len ség, bi zo nyos tit ko ló zás a lé nye tek ben, amit 
ne he zen le het ki für kész ni; ezért rém le nek ál ma i tok oly sok szor ér tel met len nek, sõt az 
ér te lem mel el len té tes nek. Ez azon ban a dol gok leg mé lyén nincs így, sõt nem is le het így, 
mert az em ber min den kor ugyan az, akár éb ren van, akár ál mo dik.” 2

II. „Lynkeus” Josef Pop per oszt rák mér nök és fi lo zó fus ál ne ve volt. Pop per 1838-ban 
szü le tett – zsi dó csa lád ban – a cseh or szá gi Kolínban, és 1921-ben halt meg Bécs ben. A 
prá gai mû egye te men ta nult ma te ma ti kát, fi zi kát és mû sza ki tu do má nyo kat, majd éle té-
nek hos  szab bik fe lé ben mér nök ként dol go zott; egy ide ig Ma gyar or szá gon is mû kö dött, 
mint vas úti mér nök. Ta lál má nyok, sza ba dal mak és újí tá sok egész so ra fû zõ dik a ne vé-
hez, el sõ sor ban a gõz gé pek és gõz moz dony ok ha tás fo ká nak nö ve lé se, az elekt ro tech ni-
ka, va la mint az ae ro di na mi ka és ter mo di na mi ka te rü le tén. Ko rá nak egyik leg ki vá lóbb 
mû sza ki szak em be re ként tar tot ták szá mon. Kö ze li ba rát ja volt a fi zi kus-fi lo zó fus Ernst 
Mach; olyan fi zi ku sok pe dig, mint Wilhelm Ostwald és Al bert Einstein, ugyan csak nagy 
tisz te lõi kö zé tar toz tak. 

Ne vét azon ban nem an  nyi ra ta lál má nyai és mû sza ki-fi zi kai ku ta tá sai, ha nem fi lo zó fi-
ai és iro dal mi mû vei, va la mint tár sa dal mi re formel kép ze lé sei tet ték is mert té. Az 1880-as 

1 Sigmund Fre ud: Álom fej tés. He li kon, Bp., 1985. 77. old.
2 Uo. 221. old.



évek ben hir det te meg elõ ször nagy sza bá sú tár sa da lomát ala kí tá si ja vas la tát, amely ben 
szem be ál lí tot ta az ál ta lá nos véd kö te le zett sé get (Wehrpflicht) az ál ta lá nos el tar tá si kö te le-
zett ség gel (Nährpflicht). A pa ci fis ta és hu ma nis ta Pop per a min dig há bo rú ra ké szü lõ és 
az egyé nek ön fel ál do zá sát meg kö ve te lõ nem zet ál lam he lyé ben olyan kom mu nisz ti kus 
tár sa dal mat kép zelt el, amely nek tag jai nem a „védhadseregben”, ha nem a „táp had se reg-
ben” tel je sí te nek kö te le zõ szol gá la tot. 1912-ben je lent meg fõ mû ve, a Die allgemeine 
Nährpflicht als Lösung der socialen Frage (Az ál ta lá nos el tar tá si kö te le zett ség mint a 
szo ci á lis kér dés meg ol dá sa), amely ben ös  sze fog lal ta és to vább fej lesz tet te több év ti ze-
den át pro pa gált, nagy sza bá sú tár sa da lomát ala kí tá si ter ve it. 

Pikler J. Gyu la, a ne ves ma gyar or vos, tár sa da lom sta tisz ti kus és köz gaz dász 1922-
ben, Pop per ha lá la al kal má ból a Nyu gat ban köz zé tett nekrológjában3 is mer te t te és egy-
ben szi go rú bí rá lat ban ré sze sí tet te a bé csi mér nök és re for mer ta na it. „Az ‚általános 
táp kö te le zett ség’ (allgemeine Nährpflicht) – ír ja Pikler – egye ne sen azt kí ván ja, hogy 
min den ki ar ra kény sze rít tes sék, hogy 18-ik élet évé tõl 30-ik élet évé ig azon ál la mi köz-
üze mek ben dol goz zék, ame lyek ben az így lét re jö võ táp had se re ge (‚Nährarmee’) meg-
gyárt ja a min den ki nek ki vé tel nél kül és ter mé szet ben ál la mi lag ki já ró mi ni má lis élet-
szük ség le te ket, mint ami lyen az élet nor má lis (vagy kö ze pes) fenn tar tá sá ra szük sé ges 
táp lá lék, a ru há zat, a la kás és an nak a nor má lis be ren de zé se, be teg ség ese tén az or vos és 
a gyógy szer és vé gül a gyer me ke i nek a nor má lis ta nít ta tá sa. A 12 év le szol gá lá sa után 
Pop per sze rint azu tán min den ki sza ba don dolgozhassék, ter mel hes sen és ke res ked hes-
sék sza bad cse ré ben és pénz gaz dál ko dás ban és sze rez hes sen ma gá nak, ha az ál lam ál tal 
ne ki ki adott mi ni mum szük ség le tek kel – bár mily bõ sé ge sek le gye nek azok – nem akar ja 
be ér ni, ezen felül an  nyi gaz dag sá got, amen  nyit csak bír és amen  nyi re csak kí ván csi. 
Bár men  nyit sze rez azon ban így ma gá nak, gyer me kei ép pen úgy le gye nek kö te le sek az 
õ 12 évü ket le szol gál ni a táp had se reg ben, mint ahogy ma a védhadsereg te kin te té ben 
nem tesz kü lönb sé get a va gyo ni hely zet.” Pikler azon ban –  el is mer ve Pop per szán dé-
ka i nak mé lyen hu ma nis ta gyö ke re it – „a vi lág bol do gí tó utó pis ták egyik kö zös vo ná sát” 
fe de zi fel ben ne: „a ke gyet len és tirannikus ön kény re va ló haj lan dó sá got, amely úgy ad 
az em be rek nek sza bad sá got, hogy gúzs ba kö ti õket”.

A Pop per ha lá la óta el telt csak nem ki lenc év ti zed alatt szá mos egyéb „vi lág bol do gí tó 
utó pia” szü le tett, gyõ zött és val lott ku dar cot, így ma már a „táp had se reg” öt le te a ma ga 
na i vi tá sá ban fe le dés be me rült, no ha az el gon do lás egyes ele me it mind a job bá ra le tûnt 
államszocialista rend sze rek, mind pe dig a szo ci ál de mok ra ta tí pu sú jó lé ti tár sa dal mak va la-
mi lyen for má ban meg va ló sí tot ták. Josef Pop per ne vét (aki sem mi szín alatt nem té vesz-
ten dõ ös  sze a „bé csi kör” nagy fi lo zó fu sá val, Karl Pop per rel) má ra leg in kább Fre ud uta-
lá sa és láb jegy ze te õriz te meg, ho lott a ma ga ide jé ben köz is mert, szug gesz tív ha tá sú és 
nagy in du la to kat ka va ró em ber volt, leg alább is Bécs ben. A nem rég el hunyt köl tõ, Ha tár 
Gyõ zõ Gyö kér eresz tés cí mû ön élet raj zi írásában4 így em lé ke zik meg ró la: „[Pop pert] 
utol ér te a bû vész inas sor sa – a moz gal mat, amely köny ve i bõl ser kedt, se vis  sza fog ni, se 
meg za bo láz ni nem tud ta. Ha azt mond juk, hogy har cos an ti kle ri ká lis volt, ke ve set mon-
dunk. Ha azt mond juk, hogy jó év szá zad dal az an gol szi get or szág fabiánus le le mé nye, a 
‚jóléti ál lam’ elõtt meg ál mod ta a Jó lé ti Ál la mot, ke ve set mon dunk. Utó pis ta ‚rémálmai’ 
alap ja i ban ren dí tet ték vol na meg a Mo nar chia év szá za dos fun da men ta lis ta kon zer va ti viz-
mu sát, és 1899-ben, a bé csi par la ment ben akad kép vi se lõ (a dísz pad sor ok ban, ahol a klé-
rus pre lá tusde le gált jai ül tek), aki a ‚demagóg’ Popper-Lynkeus el fo ga tá sát és be bör tön zé-
sét in dít vá nyoz ta – ami vel csak fel sza po rí tot ta hí ve i nek szá mát. […] Lynkeus – el len sé ge 
lé vén min den vi lá gi vagy val lá si hum bug nak – ör vény lõ bot rá nyok kö zép pont já ba ke rült, 
és va ló ság gal kul ti kus fi gu rá vá nõt te ki ma gát. […] Or szá gos bot rányt ak kor rob ban tott 
ki, ami kor meg szer vez te a ‚Babona El len Küz dõk Nem zet kö zi Li gá ját’. In tel lek tu á lis 
‚rohamosztagjaiba’ sereglettek a fi a ta lok: hi te ha gyók, ag nosz ti ku sok és ate is ták. Va sár-
na pon ként a li ga ‚ellenprédikátorai’ fel hág tak he ve nyé szett ‚szószékeikre’ a ki já rat nál, 
temp lom lép csõk te te jén, és a mi sé rõl tá vo zó hí võk nek ‚ellenprédikációt’ tar tot tak. Hol 
ku dar cot val lot tak és fa kép nél hagy ták õket a hí vek, hol kö rül fog ták õket, és a til ta ko zás 
tö meg ve re ke dés sé fa jult. Édes apám Popper-Lynkeus hí vé vé sze gõ dött, rong  gyá ol vas ta 
köny ve it, és tel je sen hip no ti kus ha tá sa alá ke rült; úgy is tar tot ták meg a csa lá di le gen dák, 
mint Popper-Lynkeus egyik ‚hírhedt el len pré di ká to rát’.”

III. Pop per elõ ször ál név ként hasz nál ta a Lynkeus ne vet, majd mû ve it Popper-
Lynkeus né ven je gyez te. A Lynkeus név Lünkeuszra, az arany gyap jút ke re sõ ar go na u ták 

3 Pikler J. Gyu la: Josef Pop per (Lynkeus). Nyu gat, 1922. 3. sz. 
4 http://www.inaplo.hu/na/naput_2005/2005_01/003.htm
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ha jó já nak, az Argosznak mes  sze lá tó kor má nyo sá ra, il let ve Goe the Fa ust já nak lát no ki 
ké pes sé gek kel ren del ke zõ, éles sze mû to rony õré re utal, aki a tra gé dia má so dik ré szé nek 
ötö dik fel vo ná sá ban így fa kad dal ra: „Lá tás ra szü let tem, / s itt kell, aki lát, / tor nyom ba 
sze ret tem, / így szép a világ.”5

Lynkeusnak, az az Josef Poppernak az az írá sa, amely re Fre ud hi vat ko zik, és amely bõl 
a fen tebb idé zett rö vid rész le tet vet te, va ló já ban nem más, mint pél da be széd az er köl csi 
tisz ta ság ról és a lel ki transzparenciáról.6 Az em ber, aki „so ha sem ál mo dik ér tel met len 
dol go kat”, így vall sa ját ma gá ról: „Gon dol ko dá som ban épp úgy, mint ér zé se im ben, rend 
és har mó nia ural ko dik. A ket tõ so ha sem küzd egy más sal, és én sza ka dat la nul ar ra tö rek-
szem, hogy biz to sít sam ezt az összhangot.”7 A jóbarát, aki nek ál mát meg fej ti, el me sé li 
en nek az em ber nek, hogy egyik éj sza ka tíz év vel az elõtt sú lyos be teg ség ben el hunyt, 
hõn sze re tett édes any já ról ál mo dott, aki azon ban sze mé lye sen csak az álom vé gén je le-
nik meg. Az ál mo dó tud ja az álom ban, hogy any ja szo mo rú és be teg, de hi á ba ke re si õt 
min de nütt, két ség be es ve, a vég ki me rü lé sig, se hol sem ta lál ja, mert foly ton el bú jik elõ le. 
Sze ret né meg kér dez ni any já tól, hogy vol ta kép pen mi fé le bû nö ket kö ve tett el el le ne, ami-
ért ilyen be teg lett sze gény, és ami ért így emész ti õt a bá nat. Lá bai elé sze ret ne bo rul ni, 
es de kel ve kér ne tõ le bo csá na tot és fel ol do zást, de mind hi á ba; kép te len elõ csa lo gat ni 
õt rej tek he lyé rõl. Vé gül va la ki meg súg ja ne ki, hogy any ja egy kö ze li fo ga dó ban bú vik 
meg; oda ro han, és ami kor ki nyit ja az aj tót, egy szer re csak any já val, pon to sab ban an nak 
túl vi lá gi ké pé vel ta lál ja ma gát szem ben. A döb be net tõl el né mul, és mi e lõtt még meg szó-
lít hat ná, az anyakép más olyan le súj tó és meg sem mi sí tõ pil lan tást vet a fi ú ra, hogy az 
men ten fel éb red ál má ból.

Az „álom fej tés” ab ból áll, hogy ez a kü lön le ges em ber, „aki so ha sem ál mo dik ér tel-
met len dol go kat”, fel vi lá go sít ja jóbarátját ar ról, hogy hi szen ál ma el árul ja: bár men  nyi re 
sze ret te is, sok szor meg bán tot ta, el szo mo rí tot ta any ját, vét ke zett el le ne, nem min dig 
volt olyan jó, gyen géd és sze re tet re mél tó hoz zá, mint amen  nyi re meg ér de mel te vol na. 
Ez után az em ber el mond ja a jóbarátnak, hogy õ ma ga mi lyen mód szer rel tart ja tá vol az 
ál mok ban fel tö rõ ho má lyos je le ket és in tel me ket. A sza bály – ál lít ja – rop pant egy sze rû: 
a leg na gyobb tü re lem mel vi sel te tik a hoz zá kö zel ál lók hi bái, gyen ge sé gei, vét kei iránt, 
még az õt ért nagy igaz ság ta lan sá go kat is igyek szik né mán el tûr ni és el néz ni. Ezt a sza-
bályt – te szi hoz zá – a tõ le tá vo labb ál lók kal va ló kap cso la tá ban is al kal maz ni igyek szik, 
de per sze ez sok kal ne he zebb fel adat; iga zá ból „szent nek vagy re me té nek” kel le ne len ni 
ah hoz, hogy tö kély re vi gye ezt a ma ga tar tást. En nek azon ban cse kély az ér té ke, mi vel 
az, „[…] aki nem em ber ként él az em be rek kö zött, sem di csé re tet, sem fed dést nem ér de-
mel, és min den te kin tet ben tá vol áll tõlünk”.8

Lynkeus vég kö vet kez te té se – hogy az álom nak min dig van ér tel me, ak kor is, ha 
az ál mo dó ma ga nem tud ja meg fej te ni ál má nak je len té sét, és hogy va la mi rej tõ zik 
az álom ban, ami a manifeszt álom tar ta lom ban ér tel met len nek mu tat ko zik – va ló ban 
egy be cseng Fre ud álom el mé le té vel. Fre ud azon ban csak a konk lú zi ót idé zi a fent 
idé zett láb jegy zet ben; ma gát az ál mot és az „álom fej tés” fo lya ma tát nem is mer te ti. 
Ám ha tü ze te seb ben meg vizs gál juk a szö ve get, ki de rül, hogy – mint lát tuk – egy 
mo rá lis lec ké rõl és egy élet gya kor lat ról van ben ne szó, amely a ké sõbb bûn tu da tot 
ki vál tó hely ze tek és cse le ke de tek el ke rü lé sét cé loz za. A „mes  sze lá tó kor má nyos” 
ar ra int ben nün ket, hogy mint egy „preventíve” le gyünk jók, õszin ték, to le rán sak és 
kí mé le te sek, és így ele jét ve het jük an nak, hogy tisz ta és ra ci o ná lis ál ma in kat za va-
ros és ho má lyos ké pek za var ják meg. Lynkeus „álom fej tés ét” azon ban alig ha le het-
ne va ló di álom fej tés nek ne vez ni. A „buj ká ló anyá ról” szó ló álom ma gá ért be szél, 
nincs szük sé günk az álom mun ka, a cen zú ra és az álomtor zí tás fo gal má ra, nem kell 
kü lö nö sebb álom fej tés ah hoz, hogy be lás suk: a fi út fur dal ja a lel ki is me ret, ami ért 
any já nak – aka rat la nul is – szen ve dést oko zott. En nél mé lyebb re Lynkeus nem tud 
– és nem is akar – men ni, hi szen cél ja egy meg vi lá gí tó ere jû er köl csi pél da, nem 
pe dig va la mi faj ta álom el mé let meg al ko tá sa volt. Fritz Wittels pszi cho ana li ti kus, 
Fre ud el sõ bio grá fu sa és egy ben Popper-Lynkeus oda adó hí ve sze rint a mér nök-
re for mer so ha, egyet len írá sá ban sem em lí tet te a fre u di álom fej tést. Ami kor pe dig 
Wittels meg aján dé koz ta õt Fre ud Tö meg pszi cho ló gia és én-ana lí zis cí mû mun ká já-

5 Goe the: Fa ust. Bp., 1986. 479. old. Kálnoky Lász ló for dí tá sa.
6  Josef Popper-Lynkeus: Träumen wie Wachen. In: Phantasien einer Realisten. 17–21. ki adás, Carl Reißner, 

Dresden, 1922. 302–314. old. 
7 Uo. 303. old.
8 Uo. 313. old.



nak egy pél dá nyá val, az idõs mes ter az zal a meg jegy zés sel küld te vis  sza a köny vet 
Wittelsnek, hogy egy szót sem ért belõle.9

Meg le het hát, hogy az Álom fej tés szer zõ je mél tat la nul tu laj do ní tott túl nagy je len tõ sé-
get a bé csi mér nök in tu i tív „álom fej tés ének”. Mind azo nál tal Josef Pop per nem csu pán 
az ál mok rej tett ér tel mé re vo nat ko zó meg jegy zé sé vel, ha nem egész élet mû vé vel nagy 
ha tást gya ko rolt rá. Az Egy re a lis ta áb rán do zá sai, amely ben „Az álom mint éb ren lét” 
cí mû írás sze re pel, és amely ben szá mos ha son ló pél da be széd, a ke le ti böl csek tör té ne-
te i re em lé kez te tõ al le go ri kus el be szé lés, di dak ti kus no vel la ol vas ha tó, 1899-ben je lent 
meg Bécs ben, né hány hét tel az Álom fej tés elõtt. Ezt a ki adást azon ban az oszt rák cen-
zú ra el ko boz ta, min den bi zon  nyal Pop per írá sa i nak racionalista-aufklérista és erõ sen 
an ti kle ri ká lis tar tal ma mi att. A má so dik, 1900-as ki adás már csak Né met or szág ban, egy 
drez dai ki adó nál je len he tett meg. Va ló szí nû leg ez a ki adás ke rült Fre ud ke zé be, aki et tõl 
kezd ve lel kes ol va só já vá vált Popper-Lynkeusnak.10

Az Álom fej tés má so dik ki adá sá hoz fû zött ki egé szí té sen, il let ve láb jegy ze ten kí vül 
több ször is vis  sza tért Pop per mél ta tá sá ra. A pszichoanalitikai moz ga lom tör té ne te 
cí mû, 1914-es mû vé ben ezt ír ja: „Álom el mé le tem leg sa já to sabb és leg je len tõ sebb 
da rab já val, mely az álom be li fer dí tést egy bel sõ konf lik tus ra, a bel sõ õszin te ség hi ány 
egy ne mé re ve ze ti vis  sza, ké sõbb egy szer zõ nél ta lál koz tam új ra, ki tá vol áll ugyan az 
or vos tu do mány tól, de nem a böl csé szet tõl: J. Pop per mér nök nél […]”11 1923-ban Fre-
ud egy Pop per esz mé it nép sze rû sí tõ ki ad vány ban em lé ke zett meg a nem sok kal ko ráb-
ban el hunyt mérnökrõl.12 Eb ben az írás ban Fre ud azt hang sú lyoz za, hogy az Álom fej tés 
meg je le né sé nek ide jén még nem is mer te Popper-Lynkeus mû vét, és meg ál la pít ja, hogy 
ugyan azon igaz ság fel fe de zé sé hez több út ve zet het. „Úgy gon do lom – ír ja –, hogy ami 
szá mom ra le he tõ vé tet te az álomtor zí tás ügyé nek fel fe de zé sét, az az én mo rá lis bá tor-
sá gom, Pop per ese té ben pe dig az õ tisz ta sá ga, igaz ság sze re te te és lé nyé nek er köl csi 
vi lá gos sá ga volt.” 

1932-ben, Pop per ha lá lá nak ti ze dik év for du ló ja al kal má ból Fre ud új ra mél tat ta a mér-
nök-re for mer érdemeit.13 Az em ber, aki nem ál mo dott más kép pen, mint aho gyan éber 
ál la pot ban gon dol ko dott, Pop per sze rint meg va ló sí tot ta a bel sõ har mó ni á nak azt az ál la-
po tát, ame lyet tár sa dal mi re for mer ként a po li ti kai élet ben kí vánt el ér ni. Bár a tu do mány 
ar ra ta nít ben nün ket, hogy olyan em ber, aki bõl tel je sen hi ány zik min den rossz és ha mis, 
és aki men tes min den el foj tás tól, nem lé te zik és nem is tud na fenn ma rad ni, még is, úgy 
gon dol hat juk, hogy amen  nyi ben ez az ide ál egy ál ta lán va la men  nyi re is meg kö ze lít he tõ, 

   9 Fritz Wittels: Freud’s correlation with Josef Popper-Lynkeus. Psychoanalytic Review 1947. 34:492–497.
10  Lásd: Ernest S. Wolf és Harry Trosman: Fre ud and Popper-Lynkeus. Jo ur nal of the American 

Psychoanalytic Association, 1974. 22:123–141.
11  Sigmund Fre ud: A pszichoanalitikai moz ga lom tör té ne te. In: Ön élet raj zi írá sok. Cse rép fal vi, Bp., 1989. 

99. old.
12  Sigmund Fre ud: Josef Popper-Lynkeus und die Theorie des Traumes. In: Allgemeine Nährpflicht, Bd. 6 

(1923).
13  Sigmund Fre ud: Meine Berührung mit Josef Popper-Lynkeus. In: Allgemeine Nährpflicht, Bd. 15 (1932); 

Die psychoanalytische Bewegung, Bd. 4 (1932), 113–118.
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ak kor ez ma gá nak Pop per nek a sze mé lyé ben va ló sult meg. Le nyû göz ve eme böl cses ség 
ál tal, el kezd tem ol vas ni mû ve it Vol taire -rõl, a há bo rú ról és az ál lam nak a pol gá rok lét-
fenn tar tá sát biz to sí tó kö te le zett sé gé rõl, és sze mem elõtt egy szer re csak ki bon ta ko zott 
egy egy sze rû gon dol ko dá sú, nagy em ber, aki gon dol ko dó és kri ti kus, aki egy szer smind 
fi nom lel kû hu ma nis ta és re for mer. 

So kat gon dol kod tam az egyén jo ga i ról, ame lyek nek szó szó ló ja lett, és ame lye ket én 
ma gam is bol do gan tá mo gat nék, ha nem tar ta na vis  sza az a vé le mé nyem, hogy sem a 
ter mé sze ti fo lya ma tok, sem pe dig az em be ri tár sa da lom cél jai nem iga zol ják tel je sen az 
ilyen kö ve te lé se ket. Kü lö nös ro kon szenv vel von zód tam hoz zá, mi vel hi szen nyil ván va-
ló an õ is fáj dal mas ta pasz ta la to kat szer zett egy zsi dó éle té nek ke ser ve i rõl, és nap ja ink 
ci vi li zá ci ó já nak hív sá ga i ról. Sze mé lye sen azon ban so ha sem ta lál koz tam ve le. […] 
Pszi cho ló gi ai újí tá sa im el tá vo lí tot tak en gem kor tár sa im tól, kü lö nö sen az idõ seb bek tõl. 
Gyak ran elõ for dult, hogy ami kor fel ke res tem egy olyan em bert, akit tá vol ról tisz tel tem, 
meg üt köz tem azon, men  nyi re nem ér ti meg az il le tõ azt, ami pe dig ne kem az egész 
éle te met je len tet te. Le mond tam te hát ar ról, hogy fel ke res sem õt. El vég re Josef Pop per 
fi zi kus volt, Ernst Mach barátja.14 Ügyel tem ar ra, ne hogy az álomtor zí tás prob lé má ja 
kap csán lét re jött egyet ér té sünk nagy sze rû él mé nyét bár mi is meg za var has sa. Így hát 
ad dig ha lo gat tam, hogy ta lál koz zam ve le, amíg ké sõ nem lett, és most már csak mell-
szob rát üd vö zöl he tem a Rathaus elõtt.” 

Fre ud Josef Pop pert mél ta tó so rai azon ban rop pant am bi va len sek. Pon to san ér zé ke li, 
hogy a „so ha ér tel met len sé get nem ál mo dó em ber”, akit ma gá val Popper-Lynkeusszal 
azo no sít, pa ra dox hely zet ben van. Bár bel sõ har mó ni á ja igen nagy fo kú le het, õ ma ga oly 
tö ké le tes, oly an  nyi ra „Übermensch”-pozícióba he lye zi ön ma gát, hogy – „mint a szen-
tek és re me ték” –  kí vül he lye zi ma gát az em be rek vi lá gán. Így meg kö ze lít he tet len né 
vá lik, a ve le va ló érint ke zés pe dig csak meg fosz ta na ben nün ket il lú zi ó ink tól. Ez pe dig 
a pszi cho a na lí zis lé nye gé vel el len té tes, mi vel an nak alap ja az interszubjektív kap cso lat, 
a köl csö nös ség. 

Ami pe dig Pop per nagy sza bá sú re form ter ve it il le ti, Fre ud rá mu tat ar ra, hogy ezek az 
utó pi ák az em be ri ter mé szet tel és a tár sa dal mi szer ve zõ dés alap ja i val el len té te sek. Az 
utó pi ák kal és nagy sza bá sú tár sa da lomát ala kí tá si ter vek kel (így el sõ sor ban „az Eu ró pa 
és Ázsia kö zött el te rü lõ or szág ban”, az az a Szov jet uni ó ban fo lyó „nagy kultúrkísérlet-
tel”)15 kap cso la tos fenn tar tá sa it és kri ti ká ját rész le te sen ki fej tet te az Egy il lú zió jö võ je 
és a Rossz köz ér zet a kul tú rá ban cí mû mû vé ben (1927, il let ve 1930). Mind két mû 
Popper-Lynkeusnak adott vá lasz ként is fel fog ha tó, vagy leg alább is olyan ref le xi ók 
so ro za ta ként, ame lyek a pop pe ri re form ter vek kö vet kez mé nye i nek vé gig gon do lá sá ból 
is szár maz hat nak. A Rossz köz ér zet egyik láb jegy zet ében ol vas hat juk: „Aki fi a tal évei 
so rán a sze gény ség nyo mo rát meg íz lel te, a va gyo no sok kö zö nyét és ön hitt sé gét ta pasz-
tal ta, ah hoz a gya nú ár nyé ka sem fér het ne, hogy nem ér ti meg, és nem tá mo gat ja azo kat 
a tö rek vé se ket, ame lyek az em ber va gyo ni egyen lõ sé gé ért foly nak, és azért küz de nek, 
ami eb bõl szár ma zik. Ter mé sze te sen, ha ez a harc min den em ber egyen lõ sé gé nek abszt-
rakt igaz ság kö ve tel mé nyé re kí sé rel hi vat koz ni, ké zen fek võ az az el len ve tés, hogy ma ga 
a ter mé szet az egyes em ber leg na gyobb mér ték ben kü lön bö zõ tes ti fel épí té sé vel és szel-
le mi adott sá ga i val olyan igaz ság ta lan sá got ho zott lét re, amely bõl nincs kiút.”16 Fre ud 
kul tú ra el mé le ti fej te ge té sei vé gül ha son ló kö vet kez te tés re jut nak, mint Pikler J. Gyu la 
ko ráb ban idé zett kri ti ká ja Popper-Lynkeusról: a „vi lág bol do gí tó utó pis ták” ta na i ban fel-
is mer het jük „a ke gyet len és tirannikus ön kény re va ló haj lan dó sá got, amely úgy ad az 
em be rek nek sza bad sá got, hogy gúzs ba kö ti õket”.

Popper-Lynkeus „so ha ér tel met len sé get nem ál mo dó em be ré nek” er köl csi tisz ta sá-
ga és lel ki transzparenciája azon ban to vább ra is ide ál ma radt Fre ud szá má ra. A pszi cho-
a na lí zis Fre ud ál tal té te le zett cél ja – Wo es war, soll Ich werden (Ahol ösz tönén volt, ott 
én nek kell lennie)17 – olyan utó pi kus cél, amely nek meg va ló sí tá sá hoz Lünkeusznak, 
az Argosz kor má nyo sá nak és a goe thei to rony õr nek min dent át ha tó te kin te té re van 
szük ség.

14  Ér de mes meg je gyez ni, hogy 1911-ben Fre ud Popper-Lynkeussal, Ernst Mach-hal, Einstein nel, a ma te-
ma ti kus Hilberttel és más ne ves tu dó sok kal együtt alá író ja volt egy ki ált vány nak, amely a „Po zi ti vis ta 
Fi lo zó fia Tár sa sá gá nak” meg ala pí tá sát cé loz ta. Lásd er rõl: Neil Cheshire and Helmut Thomä: Metaphor, 
Neologism and ‚Open Texture’: Implications for Translating Freud’s Scientific Thought. International 
Review of Psycho-Analysis, 1991. 18:429–455.

15 Sigmund Fre ud: Egy il lú zió jö võ je. Bibliotheca, Bp., 1945. 18. old. 
16 Sigmund Fre ud: Rossz köz ér zet a kul tú rá ban. In: Es  szék. Gon do lat, Bp., 1982. 375. old.
17 Sigmund Fre ud: Az õsvalami és az én. Hat ágú Síp, Bp., 1994. 75. old.


