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Köz is mert, hogy a múlt szá zad 80-as éve i tõl kezd ve 
Gadamer alap ve tõ hermeneutikai mun kái alap ján a böl cse-
let ben egy nyelv fi lo zó fia kont ra hermeneutika diszkurzus 
után elõbb egy hermeneutikai for du lat jel le mez te a meg ér-
tés kö rü li vi tá kat, majd a 90-es évek tõl kezd ve, a már az 
ugyan csak Gadamernél meg je le nõ, ún. „iconic turn” lett 
a böl cse le ti vi ták ve ze tõ esz mé nye. Az utób bi ból ki nö võ 
újonnan meg fo gal ma zott kép fi lo zó fia és a meg újult kép-
tu do mány a mû vé szet tu do má nyo kat egy lany ha kul tú ra tu-
do má nyi és egy he ve sebb neostrukturalista diszkurzussal 
kí sér ve tet te alap ja i ban kér dé ses sé. A képiesség vál fa jai, 
a kép ha tal ma és is me ret el mé le ti több le te új át gon do lás-
ra ke rült, és a moz gó kép mi lyen sé gé nek kér dé sé vel, 
va la mint a performativitás prob lé ma kö ré vel ki e gé szül ve 
nap ja ink ban egy át fo gó kép el mé le ti diszkurzus kez de tén 
va gyunk.

Ezen vi ta cent rá lis kér dé se az, hogy mi ben is áll a men-
tá lis képiség önál ló sá ga a gon dol ko dás bel sõ ideációjá-
ban, mi lyen sze re pet is ját szik a képiség, a kép ze tek és 
az el kép ze lé sek (be kép ze lé sek) össz já té ka a gon do la tok 
ge ne zi sé ben és szer ke ze té ben, mi ként mu tat ko zik a be lá-
tás mint lát ha tat lan ké pi au to nó mia a meg ér tés me ze jé ben 
úgy, hogy az a no mi na liz mu son túl ra, az ér ze tek sej te tõ és 
íté lõ me ze je fe lé ve zet ben nün ket.

A pszi cho a na lí zis énpszi cho ló gi ai sza ka szá ban Spitz 
nyo mán, a sza va kon tú li ko ra gyer mek kor meg ér té sé ben 
is mer ték fel elõ ször a ké pi je len lét alap ve tõ sze re pét. 
Elõbb csak a hu mán pszi chi kum és az éb re dõ ér te lem 
vi lág ra jö vé sé ben lát ták az em be ri te kin tet fon tos sá gát. 
Itt vált elõ ször nyil ván va ló vá, hogy az el sõ má sik, az 
anya együttérzõ te kin te te, az in du la ti rá han go ló dást ki fe-
je zõ tar tá sa te rem ti meg a cse cse mõ szá má ra az em be ri 
mél tó ság be csét. Ké sõbb az önén in te rak tív pszi cho ana-
li ti kus szem lé le tû pszi cho ló gi á já ban és a ko rai in ter ak ci-
ók pszi cho a na lí zi sé ben de rült ki, hogy a sa ját ér zel mek 
lát ha tó sá gá nak fel fe de zé se a kis gyer mek ben az ön ér té ket 
meg õr zõ sze mé rem és szé gyen ha tár ki ala kí tá sát, az in ti-
mi tás lát ha tat lan bur kát kel ti. A sze mély ál tal nem lá tott 
test ré szek ér ték meg õr zõ vagy meg szé gye ní tõ af fek tu sok-
kal ke rül nek kap cso lat ba, ez egy olyan moz za nat, mely a 
tár sa dal mi ön tu dat és a szociabilitás, egy eti kai lét ala pon 
ki ala kult mo rál ki ala kí tá sa szem pont já ból élet fon tos sá gú 
té nye zõ nek bi zo nyult. Az utób bi az ön ér ték és a becs, az 
in ti mi tás, vi szony la gos sá gi ítélõerõ rend sze ré nek ér ze ti 
kép zõ dé se és vé del me, az iden ti tás és sze mé lyi in teg ri tá-

sá nak szem pont já ból a leg sé rü lé ke nyebb lét je len sé günk. 
Ilyen for mán a má sok és ön ma gunk meg ér té sé nek herme-
neutikai kér dés kö re a lát ha tó sá gon tú li lá tás vi lá gá nak 
vizs gá la ta fe lé to ló dott át.1

Meg le põ ugyan ak kor, hogy a pszichoanalizis je len ko ri 
álom ta ná ban to vább ra is nagy a hall ga tás és a ta nács ta-
lan ság a genuin ké pi mo da li tás ról, va la mint Hermann 
Im re ked venc té má já ról, a kép zet és az el kép ze lés gon-
dolkodáslélektani ere de té rõl és pszichodinamikai sze re pé-
rõl. To vább ra is meg ol dat lan itt a több ér té kû lo gi ka és az 
ér té kek sze re pe épp úgy, mint a ké pi tu dat ta lan topikai és 
di na mi kai ele mez he tõ sé ge, az az a nyel ven tú li ság ana li ti-
kus alap ve té se. De en nél több szó esik to vább ra is a ké pi 
no mi na liz mus ról, a kép ze let rõl és az epizodikus és szcé-
nikus narrativitásról, anél kül, hogy a ké pi köz vet len ség és 
a vi lág egy ség kér dé se a lel ki élet ana li ti kus el mé le té ben 
elem zés tár gya len ne. 

Je len dol go za tom ban az ál mo dott álom egy spe ci á lis 
as pek tu sá val, ne ve ze te sen az zal a di lem má val sze ret nék 
fog lal koz ni, hogy mi ként fog ha tó fel az álom mint a fik-
cionalitás egy kü lö nös for má ja. A ki dol go zás fo lya mán 
a mélyhermeneutika alap elv ét kö vet ve ar ra sze ret nék 
tö re ked ni, hogy a pszi cho ana li ti kus és a fenomenológiai2 
szem pon to kat kö zös ne ve zõ re hoz zam.

Ez zel a gon do lat tal azt az apóriát sze ret ném fel ol da ni, 
hogy az ál mo dott álom (látott3 álom) csak mint egy li dérc-
álom, és így mint a re a li tás ta ga dá sa je le nik meg, vagy 
fog ha tó fel a fel éb re dés pil la na tá tól kezd ve, míg ugyan-
ezen to posz mint egy szi go rú önreferenciális álom va ló ság 
mû kö dik ak kor, ha az al vás köz ben ál mod ni kez dünk, s 
az ál mo dás ban ben ne va gyunk. Ami kor a fel éb re dés pil-
la na tá ban azt mond juk, „csak álom”, ta gad juk an nak az 
el múlt álom nak a re a li tá sát, mely nek az ál mo dás kor sa ját 
va ló ság ere je és sa ját je len le võ sé ge volt.

Van te hát egy részt az ál mo dott álom to po sza (Fre ud nál 
ál ta lá ban: der Traum) a ma ga aporetikus lét kér dé sé vel és 
sa ját polivalens képiességi hang sú lyo zott sá gá val. Van az 
elõb bi bõl elõ ál lí tott nyel vi vagy szö ve gi álom anyag vagy 
álom tar ta lom, mint a moz gó ké pek le gen dá ja, a sza vak-
kal, még iro dal mi esz kö zök kel is, alig meg fog ha tó, ké pi 
sok ér tel mû sé ge mi att be szé des nek tû nõ vagy ép pen vi lág-
sû rû sé ge foly tán ben nün ket meg érin tõ, meg szó lí tó ese mé-
nyes ség (Fre ud nál: das Geträumte vagy a manifeszt álom-
tar ta lom), amit mint a múlt fel idé zett ese mény tör té ne tét 
el mond ha tunk, és ami nek ten ge lye men tén el ál mo dunk. 
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Az álom ké pek vi lá ga
mint kü lö nös fikcionalitás

1  Ép pen ezen fo lyó irat ban ír tunk er rõl elõ ször még a nyel vi ség ol da lá ról néz ve a dol go kat: Bókay A. és Jádi F.: A ké pek nyel ve és a lé lek nyel ve, 
Mû hely 1992, 7–8., ill. Jádi F.: A képiség sze re pe a pszichoanalizis hermeneutikájában, Mû hely 1992, 24–27. o. 

2  L. Binswanger: Traum und Existenz. In: Ua.: Ausgewählte Vorträge und Aufsätze, Bd. I., Bern, 1956., va la mint D. von Uslar: Der Traum als 
Welt. Zur Ontologie und Phänomenologie des Traums. Neske, Pfullingen, 1964.

3  Tu laj don kép pen a pil la nat so rok ös  sze né zõ kö ve té sé rõl, a lát ha tó ság nak az el sõ pil la nat ra „így vagy úgy” lá tá sá ról, en nek vagy an nak tar tá sá ról 
van itt szó, az ala ki lát szó la gos ság kö ve té sé rõl és nem ar ról, amit fel is me rõ vagy lá tó lá tás nak, a lát ha tó mi lyen sé gét vagy olyan sá gát iden ti fi ká ló 
vagy a lát ha tat lant meg lá tó, és ez ál tal az önál ló gon dol ko dást meg ala po zó lá tás nak ne ve zünk.
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Itt ve zet tet jük ma gun kat ágas-bo gas tör té ne ti szá lak és 
fo na tok (filium) idõ be ni ku sza sá gá val és ta lá nyos ér tel mi 
ös  sze füg gé se i vel épp úgy, mint a nyel vi ség kép le tes sé-
gé tõl (effiges/figura). Mi lyen kü lö nös, hogy mind ez az 
elsimítással (fictum), a be ba ráz dá lás sal és a sze re tet tel 
(philia) van kap cso lat ban.

Van az el mon dott álom, egy hisztoricitás (Fre ud nál: 
Traumerzählung4), amit a fel éb redt a sa ját nyel vén az ese-
mé nyes ség újabb és újabb rész le te it fel lel ve vagy el fojt va 
kü lön bö zõ hely ze tek ben egy eseményességi lé nyeg kö rül 
fo rog va min dig más képp ké pes meg fo gal maz ni, s mely rõl 
az ál mát el mon dó úgy hi szi, hogy egy va lós je len ben meg-
élt tör té net rõl tu dó sít. Ez az el mon dott álom az ana li ti kus 
fü lé ben a pá ci ens szó be li el be szé lé si és as  szo ci á ci ós anya-
ga, egy olyan szó kép zet lesz, mely ar ról tu dó sít, ho gyan is 
mû kö dik a pá ci ens sza vak kal fan tá zi á ló kép ze le te.

Az el mon dott álom szö ve gi elem zé se és ér tel me zé se 
(Traumdeutung/álomfejtés) Fre ud szá má ra köz is mer ten 
a tu dat ta lan ba ve ze tõ „ki rá lyi utat” je len tet te. A fre u di 
te le o lo gi kus álom fej tés vé gén pe dig ott áll a lá tens álom-
tar ta lom, az álom tu laj don kép pe ni sé ge a ma ga sa já tos 
és ti pi kus topikai és di na mi kai szer ke ze té vel. Er rõl a 
textuális latenciáról Fre ud azt gon dol ta, hogy ezt egy 
narratívumként a tu dat ta lan ösz tön kö rei az ösz tön sors 
kény sze re ként a fe let tesén nel és az énideállal va ló harc-
ban bo nyo lít va az ál mo dó nak úgy ír ják elõ, mint a drá ma-
író elõ ír ja a szí nész nek, a ren de zõ nek és az elõ adás más 
részt ve võ i nek, hogy mi lyen sze re pet és ho gyan, mi lyen 
díszlettel és kosz tüm mel játs  sza nak ak kor, ha a szín da rab 
a szín pa don majd nyil vá nos elõ adás ra ke rül. Már eb ben 
a szín tér és né zõ tér pa ra dig má ban ott van az a le egy sze-
rû sí tés, ami a sze rep lõ ket a szer zõ hi te les szó szó ló ja ként 
és nem pe dig mû vé szi en át sa já tí tó ér tel me zõ i ként lép te ti 
fel. Ahogy a mû él ve zõ né zõ a szín pa di elõ adást ked ve zõ 
eset ben úgy éli meg, mint ha õ is a szín pa don vol na, lát ja 
az álom lá tó a sa ját ösz tön sor sát a szim bó lu mok ala kos ko-
dá sá nak ös  sze ját szá sa ként, kü lö nös más sá gok össz já té ka-
ként úgy, mint ha az egy megmásult szín he lyen fur csán 
ide gen nek tûn ne, és még is egé szen is me rõs for má ban 
sze me lát tá ra, ja vá ra vagy el le né re, mint egy sa já tos más-
ság bon ta koz na ki. Eköz ben nem za var ja az sem, hogy 
eset leg õ ma ga is részt vesz ezen da rab szín re vi tel ében, 
mi köz ben azt is sej te ni lát szik, hogy a da rab adott eset ben 
egy ké nyes vagy feszélyes szín val lás sá is vál hat. Kü lö nös 
eb ben a no mi ná lis szín re vi te li já ték ban, hogy ben ne az 
álom tar ta lom ban va ló va kon bí zás, az uta lá sok kal szem be-
ni bi zal mat lan ság, a pil lan tá sok cse ré je, a lá tás és be lá tás 
vi zu á lis egy sé ge ként mû kö dik.

Az álom ilyen nar ra tív fel fo gá sa ab ból a meg fi gye lés-
bõl in dul ki, hogy az ál mo dott álom kép so ra az ál mo dó nak 
egy olyan nyil ván va ló an lát ha tó je len sé get mu tat, me lyet 
mint elõt te le zaj ló dó je len sé get és je len va ló sá got él meg 

részt  ve võ meg fi gye lõ ként. Ugyan ak kor fu ra vagy ti tok za-
tos kül sõ ese mény ként vagy vi lág ként fog ja fel az ál mo dó 
az ese mé nye ket, mi köz ben ugyan ezt egy eidetikus kép zet-
ként ön ma ga ge ne rál ja. A lát vány vi gasz az élet vi lág ból 
va ló ki sza kí tott sá gért, az élet vi lág ma gá tól ér te tõ dött sé gé-
nek el ha lá sá ért az al vás ban, egy faj ta szi mul tán szem ta nú-
ság és tet tes ség az el ide ge ní tett vá gyak kal, fé lel mek kel, 
ál cá zá sok kal és a ti tok za tos sal va ló találkozáskor.

Fre ud az álom ban egy faj ta konf lik tus meg ol dást lá tott, 
mint egy kér dés re adott rej té lyes vá laszt ke zel te az el mon-
dott ál mot. Egy olyan bel sõ fe szült ség ent ró pi á ra tö rek võ 
egyen súly ba ho zá sát lát ta ben ne, mely a sze mély ön ma ga 
elõtt el rej tett leg ben sõ sé ge sebb tit ka it kép le te sen jut tat ja 
ér vény re. Ugyan ak kor kreatológiai szem pont ból az ál mo-
dott és az el mon dott álom min dig több let is, hisz egy szin-
trópikus, az az is me ret el mé le ti több le tet te rem tõ al ko tá si 
fo lya mat ter mé ke, mi ál tal az új sze rû ség és a meg ret ten tõ 
igaz ság meg ke rül he tet len va ló sá gát épp úgy szín re tud ja 
lép tet ni, mint a vég le tes sé get és az em be ri lét vé ges sé gét, 
vagy akár a ki ke rül he tet len ség és a szük ség sze rû vé let len 
va ló sá gát is.

A to váb bi ak ban az zal a di lem má val szerenék fog lal koz-
ni, hogy ho gyan is gon dol hat juk azt a té telt, hogy az álom 
egy kü lö nös fikcionalitás.

Mi e lõtt a fikcionalitás kér dé sét tár gyal nám, meg 
sze ret ném vizs gál ni, hogy mit is je lent ez a „kü lö nös” 
meg je lö lés. A kü lö nös ség re a min den na pi élet ben azon 
el tû nõd ve, el me reng ve re a gá lunk, óva to san, mint fur csát, 
kü lön cöt ves  szük tu do má sul, és meg pró bál juk ki ta lál ni, 
mi lyen eidosz, bel sõ ké pi egy ség, for má ló erõ és lo gi kai 
rend tart ja is ös  sze, mi lyen ere de tû do log ról is van szó. 
Amen  nyi ben el is mer jük a kü lö nös ség önál ló lét ér vé nyét 
egy je len ség ben, vagy a kü lö nös ség je len sé gét ma gát, 
azon nal meg sze ret nénk tud ni, hogy mi ál tal vált itt a 
ki vé tel, a rendkívüliség ese te tör vén  nyé, és mi ért nem a 
sze ren csés vé let len vagy a sze ren csét len ség és elõ re lát-
ha tat lan ság, vagy ép pen ség gel a lo gi kai ki vé tel ese té vel 
ál lunk itt szem ben. A kü lö nös ség egy önál ló di ver gen ci-
a ként lép fel az iden ti tás sal szem ben, és ar ra kény sze rí ti 
az ál mo dót, hogy azt az utat, me lyet az éb ren lé ti vi lág ban 
va ló ság ként ke zelt, relativálja, il let ve vég képp el hagy ja.

El gon dol koz tat ben nün ket min den kü lö nös ség, mert 
át sze ret nénk hi dal ni azt a za va ro dott sá got, azt a meg hök-
ken tõ fo ga lomnél kü li sé get, amit a kü lö nös ség fel lép te a 
gon dol ko dás ma gá tól érthetõdöttségében, a ma guk tól ér te-
tõ dõ gon do la tok fo lyá sá ban kelt. A za va ro dott ság per sze 
bi zo nyos ese tek ben olyan meg gyõ zõ, va ló ság su gal ló erõ-
vel lép fel, hogy az ar ra ér zé keny sze mé lyek ab ból csak 
meg té bo lyod va, a kü lö nös ség bel sõ lo gi ká já ba be le ka va-
rod va, „vo nat koz tat va”, az az egy tév esz me rend sze ré be 
bo nyo lód va „ta lál nak ki”, mi köz ben iden ti tá suk egy ra di-
ká li san má sik ká változik.5 Az ilyen hir te len élet vi lág gá 

4  Az Erzählung szó ban ben ne van a fel so ro lás vagy be szá mo lás, a szám, név, mér ték és optatív tör vény, az az az ere de ti nomosz im ma nen ci á ja. 
Köz is mert, hogy a nomosz el len lá ba sa az eidosz, mely dön tõ en hoz zá já rul ah hoz, hogy az ér te lem ki ala kí tá sá ban a do log ról egy bel sõ kép ze tünk, 
men tá lis ké pünk ala kul jon ki. Ami kor az írás be li ség a Nyu gat kul tú rá já ban a képiség ti lal ma alap ján a képiséget ma ga alá ren del te, egy ógö rög 
fi lo zó fi ai örök sé get, a monoteisztikus val lá sok ikonoklasztikus in ten ci ó ját kö ve tte. Ezt a te o ló gi ai im ma nen ci át kí ván ja a je len ko ri kép fi lo zó fia 
és kép tu do mány revideálni úgy, hogy a nyel vi ség du á lis lo gi ká ját a ké pi im ma nen cia több ér té kû lo gi ká já val ve ti ös  sze. Ha son ló for du lat állt 
elõ, fõ ként Ricoeur élet mû vé ben a mo rál és az eti ka kö zöt ti lé nye gi kü lönb ség meg ta lá lá sa kor. A mo rál ban is ott tró nol az ide ál pél da ké pe, a 
szem be sí tés és ken dõ zés gon do la ta, az eti ká ban pe dig a szín val lás vagy a te kin tet be ve vés le he tõ sé ge.

5  A pszi chó zi sok ese té ben ezért egy olyan meg élt fikcionalitásról (l.: F. Jádi: Nobless oblige. Unsichtbares und Unsagbares in Natterers Leben 
und Werk. In: B. Brand-Claussen & I. Jádi (Hsgb.): August Natterer. Die Beweiskraft der Bilder. Leben und Werk. Deutungen. Wunderhorn, 
Heidelberg, 2001, 215–322. o.) be szél nék, mely ben a fikcionalitás konk re ti zált élet lesz. Rend sze rint anél kül, hogy a pszi cho ti kus a sa ját ext rém 
gon do la ti ex tá zi sá ból és élet ve ze té sé bõl a kö zös min den na pi élet be vagy a kon szen zus ba ma gá tól, spon tán vis  sza tud na tér ni. Itt a pszi cho ti-
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vált kü lö nös sé get õrült ség nek, vo nat ko zá sok kal ki fest ve 
pe dig té boly nak ne vez zük. A min den na pi élet ben a fel-
éb re dett nek az ál mo dó val va ló át me ne ti iden ti fi kált sá ga 
foly tán az álom ból ma gá hoz té rõ em ber alap han gu la tá nak 
át han go lá sá ban el kell vo nat koz tat nia az álom va ló ság tól. 
Ez az az eset, ami kor az álom re a li tást a „csak ” szó val 
ta gad ja. Az el be szé lõ az álom ér tel mi ös  sze füg gé se i ben 
lát ja a va ló vi lág hoz ve ze tõ ki utat, mi ál tal az álom és az 
éb ren lét köz ti is me ret el mé le ti apóriát a min den ko ri lé ti 
el dön tött ség hez va ló tar tás sal kívánja sta bi li zál ni. Hogy 
ez az éb ren lét ben ép pen olyan ne héz, mint az álom ban, 
is mert mind an  nyi unk nak ak kor, ha az el dön tött sé get, a bel-
sõ iden ti tás ko he ren ci át nem ta lál juk, és pro vagy kont ra 
va la mit el dön tünk, avagy egy dön tõ érv nek min den fo nák-
ér zés el le né re en ge dünk.

A kü lö nös ség lé nye gét ak kor is mer jük fel iga zá ban, ha 
ezen je len ség mé lyén egy kü lö nös fi gye lem mel mél ta tott 
eti kai-esz té ti kai toposzt6, önál ló és ki tün te tett ér ték re fe ren-
ci át fe de zünk fel. Eb ben a fi gye lem re va ló mél ta tás ban a 
kü lö nös ség gel szem beke rült il le tõ be csül ni kez di a kü lö-
nös ség ben rej lõ lét tör té ne ti moz za na tot, azt a más sá got, 
mely rend kí vü li ta pasz ta la tot aján dé koz hat ne ki. Ezen a 
pon ton az ér ték a tisz te let lét alap ja lesz, és a kü lö nös ség 
bel sõ tör vé nye it akar va-aka rat lan kö vet ni fog juk.

Az ész le lés ben rej lõ ér ték im ma nen cia és a ve le já ró 
in terp re tá ci ós kény szer ma gá val von ja, hogy a kü lö nös-
ség fel lép te kor nem csak egy fel is me ré si kény szer alatt 
ál lunk, ha nem a kü lö nös ség ma ga is kü lön el is me rést 
kö ve tel meg tõ lünk. Ab ban a pil la nat ban, ami kor a kü lö-
nös sé get ész re ves  szük, már eb ben a fel is me rés ben is ben-
ne van egy an ti ci pá ció, a kü lö nös ség elõzetes el is me ré se, 
mint ahogy azt a ki vá lasz tá sos gon dol ko dás mo dell jé ben 
és az ide ál kép zés ben is látjuk.7 Ami kor va la mit, pl. egy 
ha son ló sá got vagy azo nos sá got fel is me rünk, lo gi ka i lag 
azo nos szint re ke rü lünk a do log gal. Ez a vi szony a má sik 
má sik sá gá hoz va ló olyan ál ta lá nos köl csö nös sé gi vi szony-
nak fe lel meg, mely ben az igaz ság a mérv adó. Nem így áll 
a hely zet az ide a li zált kva li tá sok kal va ló el já rás so rán.

De ép pen itt van a do log bök ke nõ je, hi szen az zal, ami 
el is me rést kö ve tel tõ lünk, min dig egy nárcisztikus rend és 
egy kikényszerített anális ösz tön vi szony, egy szadomazo-
chisztikus re lá ció re a li zá ló dik. Ar ra kény sze rü lünk, hogy 
bi zo nyos fo kig lét aján dék ként, léttöbletként, az az a sa ját 
nár ciz mu sun kon túl ról fel ér té kel ve kö ze led jünk hoz zá 
vagy tel je sen le ér té kel ve, fi gye lem re nem mél tó nak te kint-
sük. Amen  nyi ben ér ték ként fi gye lem re mél tó nak ta lál juk 
és je len va ló sá gát be csül ni tud juk, fel is mer jük rend kí vü li 
fon tos sá gát és meg ke rül he tet len sé gét, sõt an nak lo gi kai 
út jel zõ jel le gét is, és fel be csül he tet le nül fon tos lesz szá-
munk ra. Eb ben az eset ben le he tõ sé günk van ar ra, hogy 
a lét vi lág ban egy rend kí vü li él mény vagy cso da ta núi, 

vagy ép pen ség gel ré sze sei le he tünk. Ezen a pon ton a 
min den na pi ság ün ne pi vé vá lik. Amen  nyi ben vi szont úgy 
ta lál juk, hogy a kü lö nös „csak vé let len” vagy „csak mel lé-
kes” kö rül mény, még tar to zunk az zal az igaz ság gal, hogy 
a fi gyel men kí vül ha gyott dol got ön ma gunk elõtt el hall-
gat tuk, tény sze rû sé gét vagy je len va ló sá gát nem vet tük 
fi gye lem be, te hát szá mol nunk kell az zal, hogy a jö võ ben 
ere de ti vagy kö vet kez mé nyes for má já val új ra ta lál koz ni 
fo gunk. Az álom mun ka is ezen két pó lus, a fel is me rés és 
az el is me rés kö zött in ga do zik, me lyek vi szony la gos sá gi 
pont ja a becs.

Az álom él mény so rán in du la tok kal túl ter helt tu dat 
el ámul va fo gad ja a cso dát. Eköz ben az ál mo dó szub jek-
tum meg ad ja ma gát a ké pi te lí tett ség nar ra tív su gal la tá nak 
és a tér idõ hir te len vál to zá sa i nak. Az álom be li kü lö nös ség 
egyik leg jel leg ze te sebb je len sé ge, hogy a tér be li moz gás, 
mely az idõ sza kasz, az idõ köz és az idõ pont terminá-
lásával az idõ ér zé ket ké pe zi, az álomfragmentumokon 
be lül ugyan ér vé nyét meg tart ja, de a tu dat ta lan mint nyelv 
a metaforizálással szét zúz za az idõ tér lo gi ká ját. Így az idõ-
ben va ló lét a tu dat ta lan idõt len sé gé nek te ré be ke rül, és 
önmeghatározottságát (de ter mi ná ci ó ját) el vesz ti.

Egy adott él mény, így az álom él mény nyúj tot ta poten-
cialitás is, csak ak kor tud ér vény re jut ni, ha a kü lö nös ség-
hez, mint ele ven kü lö nös más ság hoz, mint a do log ban 
fel éle dõ má sik ság hoz, te hát szubjektiválva oda for du lunk, 
és nem ig no rál juk mint je len ték te len tár gyat, vagy el len ke-
zõ irány ban, kép ze lõ e rõ vel dú sít va nem szí nez zük ki azt. 
Ezen ön le ér té ke lõ nárcisztikus ma nõ ve rek, Lacannal szól-
va, az zal a kö vet kez mén  nyel jár nak, hogy az ob jek tum má 
vált, el do lo gi a sí tott kü lö nös ség, mint kü lö nös ügy át ve szi 
a do log ál tal el ra gad ta tott szub jek tu munk fö löt ti ural mat. 
Ami kor a kü lö nös ség a fi gyel met fel kel ti, még csak 
ér de kes vagy fur csa, de ami kor azt a faszcináció je len-
sé gé ben le is bi lin cse li, úgy tû nik, mint ha a kül sõ vi lág 
meg vi lá gí ta ná a bel sõt, mint ha az itt fel lé põ új ön ér tel mi 
pa ra dig ma az ed di gi vi lág lá tás egé szé nek iga zát mu tat ná. 
Ami vi szont itt meg mu tat ko zik, az a hi ány. Ez a fon tos 
di na mi kai in dít ta tás, a hi ány ál tal ger jesz tett emocionali-
tás moz gat ja a fan tá zi át ak kor, ha a kü lö nös ség lát vá nya a 
perplexitást kö ve tõ vi lág hi ány ból a narratívumként fel fo-
gott képiség ta la ján tör té net ként le bi lin cse li a fan tá zi át.

Mind az ál mo dó álom szö vés, mind pe dig az as  szo ci-
ál va el mon dott álom el be szé lés so rán a kü lö nös ség ilyen 
sa já tos ese te áll fenn, sõt még to vább is me he tünk, a kü lö-
nös ség mind ket tõ ben, mint va lós élet, vagy mint tény le-
ges élet vi szony egy totalitástörténetként konk re ti zá ló dik a 
sze münk elõtt. Az ál mo dó nem csak az ál ma kreatológiai 
gyö ke re it nem ve szi fi gye lem be, te hát azt a tényt, hogy 
õ a meg él te ket és az em lé ke zet bõl fel ke rü lõ epizodikus 
em lé ke ze ti és gnosz ti kus anya go kat va ri ál va ál mo dik, 

kus ma ga úgy vi sel ke dik, mint egy kü lön le ges em ber, aki rend kí vü li el bá nást és meg ér tést kö ve tel meg tõ lünk. Õt ma gát is ak kor ért jük meg 
leg job ban, ha ve le szem ben azo kat a meg ér té si stra té gi á kat fo ga na to sít juk, me lye ket a kü lö nös sel, így a mû vek kel szem ben ál ta lá ban amúgy 
is kö ve tünk, te hát re lá ció lo gi kát vagy fikcionalitást. Az álom ese té ben pe dig egy olyan kü lö nös ségél mén  nyel ál lunk szem ben, mely elad dig 
egy álom élet ma rad, amíg az adott álom ban ben ne va gyunk, de amely bõl le het sé ges egy hir te len vis  sza té rés vagy ki szál lás, ugyan is itt ada tott 
a spon tán fel éb re dés, a ma gá hoz té rés le he tõ sé ge. Még is úgy tû nik, hogy az ál mo dott álom fikcionális jel le ge olyan erõs, hogy az utó la gos 
re konst ruk ci ó ban úgy tû nik, mint ha va lós élet len ne. Ahogy a va lós élet a ta lál ko zás kü lö nös mo men tu ma it hoz za, ak kor, ha a je len in ten zi tá sa 
hir te len lét él mén  nyé sû rû sö dik, le het a ba ná lis fik ció is a kü lö nös ség for rá sa. Ép pen az a kü lö nös a té boly ban és az álom ban, hogy ezek kön-
 nyen ti pi zál ha tók és nar ra tív lo gi ká juk ne vet sé ge sen ba ná lis, de kü lö nös mó don épp azo kon a pon to kon, ahol az egy ér tel mû ség meg sza kad, a 
je len le võ lét nek egy olyan in ten zi tá sa áll elõ, me lyek nek pár ját még a mû vé szet él mény ben is alig vagy csak igen rit kán ta lál juk. A képiség és 
a vi lág kér dé sé rõl a ski zof ré ni á ban l. F. Jádi: Intersubjektivität, Bildlichkeit und die Welt der Schizophrenen. In: T. Fuchs et al. (Szerk.): Wahn 
Welt Bild. Sprin ger, Heidelberg, 2002, 133–168. o.

6 Luk ács György: A kü lö nös ség mint esz té ti kai ka te gó ria, Aka dé mi ai, Bu da pest, 1957.
7 Im re Hermann: Psychoanalyse und Logik. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig, 1924.
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vagy azt, hogy õ ma ga az álom tár gya, ha nem még en nél 
is ra di ká li sab ban vi sel ke dik. Az el do lo gi a sí tott szub jek-
tum ál ma ként el me rül az ál mo dott álom vi lá gá ban. Úgy 
tû nik az ál mo dó nak, mint ha va la mi ere de ti él mény ré sze-
se len ne, mint ha az em lé kek tár há zá ból az em lék fel idé zõ-
dés so rán ki bom ló anyag gon do la ti lag va la mi tel je sen újat 
ala kí ta na ki. Hogy az álom kü lö nös sé ge az em lé ke zet ben 
tu dat ta la nul át gon dolt és fél tet ten vis  sza tar tott anya gok 
va ri ált vis  sza té ré se, egy emlékbeni va ri á ció, nem ke rül az 
ál mo dó ban fel is me rés re, mi ál tal tu da tá ban az a be nyo más 
ke let ke zik, hogy az álom ere de ti gon do la tok ra és nem 
öt let be tö ré sek re, idé zetfrag men tu mok ra épül. Eköz ben 
nem ve szi ész re az ál mo dó, hogy csak egy rejt je le zet ten 
va ri ált új sze rû ség rõl, a múlt em lé ke i nek ked ve vagy szo-
ron gá sai sze rin ti és azo kat va ri á ló új ra ren de zé sé rõl van 
szó, hisz az álom csak egy lát szó la gos vi lág ba, a kép ze lõ-
e rõ ál tal fel ál lí tott imaginatív vi lág ba ve zet el ben nün ket. 
Köz ben azt a be nyo mást kel ti, mint ha hir te len egy vir tu-
á lis kül vi lág ban ta lál nánk ma gun kat. Az eidetikus bel sõ 
vi lág kül sõ él mény ként je le nik meg, és ez a for du lat lesz 
a fik ció csa ló ka lét alap ja.

Ami kor az ál mo dó a kü lö nös el ké pesz tõ perplexi-
tásával ope rál, az ön ma ga ság (Selbstheit) azon ön hi te le-
sí tõ ké pes sé gét vesz ti el, mely a min den na pi élet ben a 
sze rep ját szó én és az ön ér te lem kö zött triangulálva egy faj-
ta „szerintem”-kompromisszumot, relativáló egyen súlyt 
hoz lét re. Az ön ma ga ság ér ze te men ti meg az énide ál 
po zi tív vagy ne ga tív túl zá sai ál tal a min den na pi élet ben 
ten gõ dõ vagy há nyó dó ént at tól, hogy autenticitását el ve-
szít se. Úgy tû nik, hogy az „én ez vagy az va gyok” ér zé se, 
vagy az a ter mé sze tes ér zés, hogy va la ki a sa ját gon do la-
ta it gon dol ja, a sa ját nyel vén szól a má sik hoz, az álom 
meg hök ken tõ kü lö nös sé gé nek lát tán el vész az ön ér tel mét 
vesz tett lel ki is me ret bí ró sá ga elõtt. Szét tö rik tet tes re, ta nú-
ra, vád ló ra és vé dõ re, s át ad ja ma gát az álom fo lya mat 
au to nóm mo ra li zá ló itélõerejének. Az ál mo dott álom vi lá-
ga a min den nap ok nárcisztikus ér ték di lem má ját épp úgy 
fel ve ti, mint azo kat az exhibicionisztikus és ön le lep le zõ 
mo tí vu mo kat, me lyek elõl az élet vi lág ban éle tét ten ge tõ 
sze mély oly le le mé nye sen me ne kül ni tud. Az álom lá tás 
a pil la na tok olyan fû zé se, mely a va la mi re em lé kez te tõ 
lá tás ban köz vet le nül fel lé põ ér zé ki bi zo nyos sá got ve ti lat-
ba. Itt az imaginált képiségnek egy szö ve gi ol va sat ba va ló 
vál tá sá ról van szó és nem egy meg lá tó, be lá tó és fel is me-
rõ lá tás ról. Ha a szövegiség ír ja elõ a ké pet, ha a textuali-
tás pri má tu sát is mer jük el, fél re is mer jük az ér te lem szo ros 
kap cso la tát a men tá lis kép pel. Min den ké pit és kép le te set 
egy bel sõ ké pi ren de zõ elv bõl ki in dul va bi zo nyos persp ek-
tívából lá tunk mint mi lyen sé get, mely va la hon nan va la-
ho vá ve zet, egyik ér tel mi tar to mány ból a va ló ság má sik 
te rü le té re vagy ol da lá ra, mi köz ben a nominalitás csak a 
mi ként le võ sé get, egy do lo gi ös  sze ve tést vagy egy re a li-
tás vi szonyt ne vez meg.

A kü lö nös ség tény le ges sé vá lá sa, a va ló ság ér zék nek 
egy sa já tos re a li tás elv vé va ló át vál tá sa az ál mo dás fo lya-
mán az zal a kö vet kez mén  nyel jár, hogy az álom ban mun-
kál ko dó kép ze lõ e rõ tár sí tó és ös  sze ren de zõ nyel vi kon-
textualizálódása, me lyet Fre ud álom mun ká nak ne ve zett, 
az álom szö vés fo lya mán fél re is me rõ dik. Az az az el me rül-
ten ál mo dó nincs an nak a tu da tá ban, hogy õ szö vi az álom-
drá ma vagy -film szö veg könyv ét, ha nem úgy éli meg az 
ál mát, mint ha ta lál koz na az álom más sá gá val, amen  nyi-
ben min den je len moz za nat ban egy új vi szony la tot ke res 

az álom anyag hoz. Ezt a vi szo nyu lást tu da ti alá ren delt ként 
ke re si úgy, hogy eb ben a vi szo nyu lás ban fel is me ri, hogy 
az álom vi lág nem a ko ráb bi ma gá tól ér te tõ dés vi lá ga, 
ha nem egy sa já to san elõt te ál ló au to nóm „más vi lág”, 
ami be fel tar tóz tat ha tat la nul be le ke rült, és amely im már 
nyil ván va ló vá te szi, hogy eled dig más képp él te meg a 
vi lá got, a múl tat és egy profund, az is me ret len nél is is me-
ret le nebb jö võ fe lé megy. Ez a lo gi ka vi szont csak ak kor 
érthetõ meg, ha az ál mo dó tu dat alat ti ja az álom tar tal mat 
bo nyo lí tó és azért mo rá li san is felelõs (imperatív) álom tu-
dat ként és egyidejûleg az éb ren lé ti tu dat pe dig alá ren delt 
po ten ci á lis eti kai vagy optatív vi szo nyu lá si hát tér ként 
funk ci o nál.

A kü lö nös ség je len sé ge eköz ben úgy jut ér vény re, 
hogy az ál mo dó az álom anya got úgy éli meg, hogy ez 
nem ab ból a vi lág ból és tör té ne ti múlt ból jön, ami ben õ 
élt, ha nem úgy, hogy ez a meg le pe tés sze rû ta lál ko zás az 
új ra ren de zett múl tat ret rog rád irány ban át ér tel me zi egy 
új je len va ló ság ko he ren ci á já vá. A múlt ezen ret rog rád 
falszifikációja olyan va ló ság erõ vel ren del ke zik, hogy a 
lát vány nyel vi ér tel me zé se az álom va ló ság ér tel mé nek 
meg ta lá lá sá ban egy au ten ti kus bi zo nyos ság és igaz ság, 
az az hi te les ség meg gyõ zõ dé sé hez ve zet. A kü lö nös epi-
zó dok a rend kí vü li ség ere jé vel lép nek fel, a szek ven ci ák 
nem kon zek ven sen vi szo nyul nak egy más hoz, ha nem anar-
chi ku san. Az ese mé nyes ség lo gi ká ja nem kö ve ti a törté-
netiesség azon átfejlõdési él mé nyét, mely egy bel sõ át for-
má ló dás ból, fej lõ dés bõl vagy át ala ku lás ból len ne el vár ha-
tó, ha nem le gen dás mó don egy sa já tos, a processzualitás 
lo gi ká ját gyak ran át ug ró tör té ne ti et len vagy le gen dás 
hisztoricitás ala kít ja a narrativitást. A be szé des, az ál mo-
dót meg szó lí tó ké pek so ra az ál mo dó kép ze le té ben egy 
idõ vi szony lat ban meg esett bo nyo ló dá si fo lya mat el kép ze-
lé sét von ja ma gá val. Ezt a né met ben Gestaltwechselnek, 
a Gestalt át vál tá sá nak mond ják. Az álom el kép ze lést 
vi szont az ál mo dó nem el kép ze lés ként, ha nem va lós 
tör té net ként éli meg, ha son ló an, mint ahogy egy tár gyi 
el kép ze lés tárgy kap cso lat ként funk ci o nál. Nyil ván va ló az 
el mon dot tak ból az is, hogy az álom ban mun kál ko dó tu dat 
va ló ság ér zé ke ugyan úgy mû kö dik, mint a re a li tás ban 
ekzisztáló tu da té, csak hogy a fikcionális tu dat hiperreális 
va ló sá got te remt. Ezt a tényt már Descartes fel is mer te és 
Fre ud ilyen ér te lem ben ér velt. A tu dat ta lan el mé le te még 
az zal egé szí tet te ki az álom mun ká ról al ko tott ké pet, hogy 
az álom ban a va ló ság elv fel füg gesz tõ dik.

Az ál mo dó szub jek tum az álom meg ál mo dá sa so rán 
identitásában meg kér dõ je le zõ dik, amen  nyi ben olyan lé te 
és lét tör té ne ti ön ma ga sá ga (Selbstheit) metamorforikus 
fo lya ma to kon megy át, mi köz ben õ ma ga ugyan az a sze-
mély (Selbigkeit) ma rad, az az megmásul. Még sem egy 
olyan jö võ bõl vagy je le nen tú li ság ból jön ez a szö ve dék, 
ami fe lé õ a je len bõl ki lép, és így egy új je len ben ta lál ná 
ma gát, ha nem a hely ze tet úgy is me ri fél re, hogy a múlt já-
nak ed di gi ér tel me zé sé rõl lé pés rõl lé pés re ki de rül, hogy 
az ha mis volt. Mint ha min den más képp len ne. Az álom-
va ló ság meg je le ní tõ ere je olyan erõs, hogy a lé te zõ egy 
is me ret len vagy ide gen sze rû lét be ki ve tett nek ér zi magát, 
s ez ál tal az ál mo dó min den le het sé ges fantazmatikus 
álom for du lat nak véd te le nül van ki té ve.

Az ál mo dó rend sze rint lát va ál mo dik, szel le mé nek a 
sze me egy vi lág ra nyílik, amit álom vi lág nak ne ve zünk. 
Ez az álom vi lág egy kü lö nös li dérc, amit Fre ud álom-
hal lu ci ná ci ó nak ne vez. Ez zel a hal lu ci ná ció szó val a 
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pszi cho ti kus hal lu ci ná ci ó val va ló ha son ló sá got je lö li. 
Azt a tényt, hogy bel sõ lel ki fo lya ma tok ered mé nye ként 
jött lét re az ér zé ki él mény, me lyet vi szont csak egy kül sõ 
szem lé let tud ta gad ni. Az álom szö vés so rán ez a kül sõ 
szem lé let épp úgy, mint más hipnoid fo lya ma tok nál, csak 
ak kor ug rik be, ha a sa ját becs te len ség el vi sel he tet len nek 
tû nik. Ilyen kor több nyi re ös  sze ret ten ve vagy le ver ten fel-
éb re dünk. Itt megszakad az álom tu dat ba, az az a tu dat ta lan 
min den ha tó sá gá ba ve tett hit.

A dön tõ en vi zu á lis álom hal lu ci ná ci ó vi lá ga fikcionális, 
és ez a vi lág ké pe zi ki zá ró la go san az ál mo dó valóságát.8 
Az álom ta gad ja az al vás té nyét, s míg Fre ud úgy tar tot ta, 
hogy az álom az al vás õre, kön  nyen be lát ha tó, hogy az 
álom ép pen „álom ra ri aszt ja” az al vót, amen  nyi ben az 
al vó ar ra éb red az álom ban, hogy hir te len egy álom vi lág-
ban ta lál ja ma gát. Az al vás õre ként ak kor lép fel az álom, 
és itt Fre ud nak iga za van, ha a kül sõ vagy bel sõ, az ad di gi 
álom vi lág tól ide gen in ge re ket si ke rül el foj ta nunk és si ke-
rül to vább ál mod nunk.

A fikcionalitás té nye az álom ter mé sze té nek meg ér-
té sé ben igen fon tos, mert csak ez zel a ter mi nus sal vá lik 
vi lá gos sá, mi ért is re á li sabb az álom a re a li tás nál. Ez az 
akcentuáltság azt is ma gá val hoz za, hogy az álom lé nye-
ge nem ért he tõ meg ak kor, ha ab ban csak imaginatív 
fo lya ma tok ter mé két lát juk. A fikcionalitás fel lép te az 
álom for du la tok szö vé se szem pont já ból sa já tos hely ze tet 
te remt. Az ál mo dó az álom ra mint relatív au to nóm mó don 
re a li zált va ló ság ra épít, an nak bel sõ uta lás rend sze rét mint 
au to nóm ren det kény te len el is mer ni, és úgy tesz, mint ha 
az álom tör té nés meg mu tat ná, hogy is megy to vább a tar-
tal mi im ma nen cia. Ez a mu tat ko zás a ké pek nek ar ra a sa já-
tos élet sze rû sé gé re ve zet he tõ vis  sza, ar ra a ké pi ha ta lom-
ra, hogy a ké pek ben meg mu tat ko zik egy olyan ér te lem, 
me lyet sza vak kal kép te le nek va gyunk meg fo gal maz ni. 
A ké pi köz vet len ség és nyil ván va ló ság nyel vi ol va sa ta a 
ké pi ta lá nyok po li va len ci á já ban egy önál ló metatexturát 
és ra ci o ná lis logicizmust hiposztatizál, mi ál tal az álom él-
mény egy transzentitatív mu tat ván  nyá vá lik.

A transzentitativitás je len sé ge azt je len ti, hogy a lét 
és a lét hez ké pest több to po sza kö zött kép ze ti vi szony 
ala kul ki. A lét hez ké pest több, je len eset ben az álom, 
„rá éb reszt” ben nün ket egy más és új va ló ság im ma nen-
ci á ra az zal, hogy ér te lem al ko tó vá tesz min ket, és nem 
az zal, hogy egy új ér tel met su gall, vagy egy olyan ér te-
lem re kény sze rít ben nün ket, me lyet mint fö löt tünk levõt 
alá ren delt ként él nénk meg. Ez az újonan al ko tott ér te lem 
meg vál toz tat ja ma gát az al ko tó ját is, ugyan úgy, amint az 
al ko tás so rán az al ko tott mû is ar ra ké pes, hogy meg vál-
toz tas sa a szerzõt. A mû ön ér tel me be lát tat ja ve le, hogy 
ere de ti el kép ze lé se csak a mû re mek bel sõ ala kí tó eré vel 
va ló együtt mû kö dés kor, a meg fe le lõ anyag ke ze lés sel és 
a mû faj ön tör vé nye i nek res pek tá lá sa kor, a do log belsõ 
logikájával való együtt mû kö dés sel re a li zál ha tó. Ahogy 
min den mû a bel sõ szükségszerûségébõl és sû rí tõ és in ten-
zi tást fo ko zó ere jé bõl adó dó él mény több le te foly tán több, 
mint a szer zõ po ten ci á lis öt le te i nek tár há za, hat az álom 
ere de tibb nek, mint az élet vi lág. 

A tranzentitatívum9 meg je le né se a kre a tív fo lya ma tok-
ban azt je len ti, hogy itt nem ada to kat ér zé ke lünk és la tol-
ga tunk, mint a kö zön sé ges ér zék szer vi in ge rek ki ér té ke lé-
se kor, ha nem vi szo nyo kat, re lá ci ó kat be csü lünk fel vagy 
le. A vi szony la gos sá gok be cse ar ra kész tet ben nün ket, 
hogy egy olyan vi lág ba lép jünk be, mely a lét hez ké pest 
több. Csak így tud juk a több ér té kû lo gi kát és a ve le kap-
cso la tos kö vet kez mé nyes sé get ma gunk ban la tol gat ni, és a 
je len je len le võ sé gé bõl a jö võ re vo nat ko zó lag hi po té zi se ket 
fel ál lí ta ni. A transzentitatívum nem ne gál ja a lé tet, ha nem 
lé nye ge sen túl lép azon. A fikcionális mun ka mód ban fel lé-
põ transzentitatívum a lét más sá ga fe lõl lép a lét tel kap cso-
lat ba, vagy an nak olyan ré sze i vel, as pek tu sa i val, me lyek a 
lét ben, mint im ma nens bel sõ szük ség sze rû sé gek és le he tõ-
sé gek, sa ját bel sõ di na mi ka ként el zár va van nak.

Az ér zé ki va ló ság ér zék csak ak kor tud ja a kö nyör te len 
re a li tás el vet já ték ba vin ni, ha a kre a tív fo lya ma tok ban 
az ér zé ki is me ret a transzentitatívum fe lõl kö ze led ve 
la tol gat ja a létkonstituáló, lét te rem tõ és a lé tet el bi zony-
ta la ní tó erõk mér té két. Eze ket az erõ ket az ér zék szer vek 
nem mé rik és nem abszolút ér ték ként ke ze lik, mint a 
mû sze rek, ha nem be csült ér ték ként, mi ál tal ezek min dig 
az ön ér ték, a fi gyel mes ség, a kö rül te kin té si ké pes ség és 
a vi szony la gos ság megbecsülésének függ vé nyei. Ezen 
eszteziológiai és eti kai kom po nen sek hig gadt és tü rel mes 
fel be csü lé sé hez bi zo nyos ér zék és ér zé keny ség szük sé-
ges, mi ál tal a meg sem mi sí tõ sem mi tõl va ló fé le lem és a 
lét szo ron gás épp úgy ré sze lesz az ala kí tó erõ nek, mint az 
az ér zé keny ség, mely elõ ze tes, nem  rit kán tra u más ta pasz-
ta la tok, lel ki sé rü lé sek, sér tõ dé sek és fe nye ge tett sé gek, 
vagy ép pen ség gel a sze mé lyen ko ráb ban el ha tal ma so dott 
szen ve dé lyek nyo mán kép zõ dött a sze mé lyi ség in tim, 
önénkö ze li ré te ge i ben és mint esen dõ ség, rej tett pas  szió 
fe nye ge ti a sze mély in teg ri tá sát. Azért hang sú lyo zom eze-
ket a nárcisztikus egyen súlyt dön tõ en be fo lyá so ló lel ki 
té nye zõ ket, mert az álom lát vány vonatkozásos bo nyo dal-
ma i ban ezek a fak to rok, me lyek a kre a tív fo lya ma tok ban 
dön tõ sze re pet ját sza nak, né ze tem sze rint az álom élet 
fikcionalitásában min dig egy ön ér té ki vi szony ban me rül-
nek fel. Ak kor is, ha azok köz vet len egocentricitása és 
tu dat ta lan ösz tö nös sé gi mo ti vált sá ga csak egy be ha tóbb 
lé lek elem zés so rán bont ha tó ki. Ta pasz ta la tom sze rint 
a te het ség mun ká já nak pszi cho ana li ti kus meg ér té sé ben, 
me lyet egyéb ként Fre ud le he tet len nek tar tott, ép pen a 
transzentitatívummal va ló bá nás mód meg fi gye lé se igen 
fontos.10

Hogy az álom va ló ság „csak ” egy álom, ak kor de rül ki, 
ha az álom a fel éb re dés be csap át. A fel éb re dés fo lya mán 
jön rá az ál mo dó ar ra, hogy nem volt ma gá nál, az az egy-
faj ta ké pi eksz tá zis ban, a va ló ság ha mis ké pé ben volt. A 
képiség az álom ban min dig egy konnotált képiség. Tisz ta 
képiség ugyan épp úgy tû nõ dést és cso dál ko zást vált ki az 
ál mo dó ban, mint az éber em ber ben, de a tisz ta képiség 
mint ta lány több nyi re vo nat koz ta tá sos ér tel met nyer az 
álom vi lág ban. Ek kor az álom kép so ra i ból ma gá hoz tért 
egyén el mond ja az ál mo dot ta kat egy szö veg ben, eköz ben 
vis  sza tér az álom em lék re. Ez a moz za nat a vis  sza em lé-

  8  A fikcionalitás iro dal mi von za tá hoz l. még Jádi F.: Az író lec ké je. In: Fe ke te S. és Té nyi T. (Szerk.): Pszi chi át ria, mû vé szet, ku ta tás. Trixler 
Em lék könyv. Pécs, 2000, 9–26. o.

  9 H.-E. Hengstenberg: Seinsüberschreitung und Kreativität. Anton Pustet, Salz burg, Mün chen, 1979.
10 F. Jádi: Vom Realen zum Dazwischen. In: Ch. Jasper: Selbst und andere Zwischenfälle. Dortmunder Kunstverein, Dortmund, 2007, 59–63. o.
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ke zés, an go lul remembering, né me tül Erinnerung. Ar ra 
tö rek szik, hogy az egé szé ben nem mu tat ha tó és nem 
mond ha tó ál mát, amit az epizodikus em lé ke ze te õriz 
(an go lul memory, né me tül Gedächtnis), a szó ban fo gás-
sal, a sza vak kal va ló rep re zen tá ci ó val úgy je le nít se meg, 
pre zen tál ja, hogy az ön ma gá nak és a má sik nak vi lá gos sá 
vál jon, va gyis be vil lan jon, hogy mi lyen ér tel met adott a 
lá tot tak nak, ami kor ál mo dott.

Ami kor meg ér ti, mi is ez a manifeszt szö ve gi anyag, 
új ra idé zi az anyag ér tel mi ös  sze füg gé se it és újabb uta-
lá sok kal és az idõ sí kok tör té ne ti ren de zé sé vel igyek szik 
egy faj ta ér tel mi vagy men tá lis kép be ke rül ni. Ezt a textu-
alitást manifeszt álom anyag nak ne vez zük. Az ana li ti kus-
nak elõbb ez zel a manifeszt nyel vi anyag gal van dol ga, 
s meg kí sér li a nyel vet a sza vak és asszociatív uta lá sok 
ol da lá ról meg kö ze lí te ni. A képiség ugyan egy nyel ven 
tú li sá got vagy nyelv elõt ti sé get je löl, még is a nyel vi sé get 
kell fel hasz nál nunk ah hoz, hogy az ál mo dott álom ból 
az el mon dott álom hoz el jut has sunk. Eköz ben el vész az 
ál mo dott álom és ki raj zo ló dik az el mon dott álom. Egy 
ana li ti kus ér tel met csak ak kor kap az álom, ha a lá tens 
álomtartalomra, a lap pan gó álom vágy ra, a cupiditásra (a 
vágy ra) vagy a li bi dó ra (a kedv re), il let ve az itt fel lé põ 
pszichodinamika ki dol go zá sá ra ju tunk. Eköz ben a szó-
be li ség el ve zet ben nün ket a nar ra tív kép le tes ség bõl egy 
meg ér té si képiségbe, az az fel is mer jük, hogy az álom szö-
veg ben egy im ma nens praesentia rep re zen tá ci ó ja la kik. 
Az ál mo dott ról ki de rül, hogy az az álom mun ka so rán az 
ál mo dott álom ban az ere de ti bel sõ konf lik tust nem köz vet-
le nül mu tat ta meg, ha nem rejt je le zett kép so rok ban je le ní-
tet te meg. Nem meg le põ ezért, hogy Fre ud az álom fej tés 
iga zá nak bi zo nyí tá sá ra szó anya got és nyel vi leg ér tel me-
zett kép anya got hasz nált mint il luszt rá ci ót, ak kor is, ami-
kor a pél dák au to nóm mû vé szi pro duk tu mok vol tak. Ez a 
tény a mai fe no me no ló gi ai (interszubjektivitás-elméleti) 
és kép el mé le ti diszkurzus vi szony la tá ban szá mos prob lé-
mát vet fel.11 

„Kez det ben volt a szó.” Kö rül be lül így áll ez a mo no-
te is ta val lá sok te rem tés rõl szó ló alap szö ve gé ben. Egy 
a té zis vagy lemma, mely kép ti lal mat is imp li kál. Itt a 
fo ga lom, a szö veg és az optatív tör vény el sõd le ges sé ge a 
kép pel és az al ko tó kép ze let tel szem ben oly an  nyi ra dön tõ, 
hogy a szövegiség még a lel ki is me ret ro vá sá ra is elõ ír ja, 
mi nek kell len nie. Az az itt a nomosz az eidosz fö lött áll. A 
tör vény ben elõ van ír va, mi nek kell len ni ak kor, ha a tett a 
tör vény nek meg fe le lõ. De ne fe led jük el, hogy az Ab szo-
lút tör vé nye, a Tíz pa ran cso lat a sze re tet és a hi vés zá lo ga, 
nem pe dig a tu dá sé. Az itt el gon dolt Is ten csak ak kor 
sze re ti a hí võt, ha az min den ben be tart ja a Törvényt. Ma 
min den tör vényt egy kül sõ ha ta lom tól füg get len bí ró nak 
kell az adott eset re lel ki is me re te sze rint al kal maz nia, 
úgy, hogy a részt ve võ fe le ket, a szak ér tõ ket és a ta nú kat 
meghallgatva, a bi zo nyí té kok nyo ma té kos ere jét meg vizs-
gál va a tény ál lás ról sa ját ér tel mi ké pet ala kít son ki. Így 
nem meg le põ, hogy a szöveghermeneutika alap ve tõ tár-
sa da lom tu do má nyi kér dé ses sé ge még Gadamer alap ve tõ 
és át fo gó ta nul má nya, az „Igaz ság és mód szer” elõtt egy 
jo gász em ber ter je del mes mun ká ja ként je lent meg.12

A freu diz mus egy no mi ná lis iden ti tás mo dell re épít13, 
lé lek fo gal ma, Derridával mond va, a „pszi chi kus írás”-ra 
ala pul. A pszi cho ana li ti kus álom el mé let, me lyet az el mon-
dott álom anyag kontextualitásából bont ki, fel té te le zi, 
hogy az álom ké pek textualitásukkal egy má sik lény ként, 
a má sik nyel vén szó lí ta nak meg min ket, és kép ze lõ dés re, 
la tol ga tás ra és még azon túl ra is, a fikcionalitás me ze jé re 
kény sze rí te nek ben nün ket. Az álom vi lág ba va ló be le ve-
szett ség: nyi tott fikcionalitás. Az álom a valahonnanból 
jön és a fel éb re dés be vagy a fikcionalitás meg sza ka dá sá-
ba va ló át vál tás sal ér vé get, s úgy hat, mint ha élet len ne, 
álom élet egy álom vi lág ban.

Mind ez rend sze rint né ma csönd ben, a ké pek köz vet len 
ér zé ki meg ér té sé nek ma gá tól ért he tõ sé gé vel fo lyik le, s 
ha köz ben még is han go san meg szó la lunk, vagy má sok 
szó lí ta nak meg min ket, az csak a képiség drá má já nak 
ér tel mi hang sú lyo zás ára vagy a rej tély fon dor la tos sá gá-
nak fo ko zá sa cél já ból tör té nik. A ké pe ket azért tud juk 
meg ér te ni köz vet le nül, mert a lát ha tó ság metamorforikus 
vál to zá sa i ban az im ma nens uta lá so kat és az ikonoklaszti-
kus fo lya ma tok ér tel mét együtt gon dol juk. Ez ugyan az a 
re to ri kus el já rás, a nyel vi kép le tes ség ár nyé ka, mint ahogy 
azt a re gény- és drá ma írók mun ka mód já ból is is mer jük. Itt 
is a vi lá gi ság ren de zett sé ge ar ra tö rek szik, hogy az egész 
egy ké pi egy sé get, ko he ren ci át, il let ve lo gi kus át vál to zá-
si fo lya ma tot te remt sen. A ké pi po li va len cia ön ma gá ban 
nem nagy prob lé ma a ké pi ér te lem meg ta lá lás á ban. Gon-
dol junk csak ar ra, men  nyi re bu il ding egy Bild. Egy 
ház is re pe dé sek és tö re dé kek hal ma za – ha egy ön te tû 
kö tõ anya ga meg szi lár dul, alap ja idõ vel el moz dul, és a 
fe szült sé gek új ra el osz la nak a fa lak ban és az épü let szer-
ke ze té ben. Sok kal fon to sabb, hogy fel is mer jük, mi lyen 
vál fa jú az a lát ha tó ság, ami va la mit mu tat. A tü kör kép, 
az áb ra, a jel kép, a min ta, a váz lat stb. nem képbeniség, 
csak képiség. 

Az ál mo dás fo lya mán az álom ké pek me ta mor fó zi sa 
a fikcionalitás vég le tes kö vet ke ze tes sé gé be kény sze rít 
ben nün ket, olyan fikcionalitásba, mely sok kal több, mint 
imagináció, hisz ben ne az ál mo dó a létnél-is-többrõl szem-
lé li a lé tet. Amíg az imagináció potencialitás, a fikcio-
nalitás bel sõ szük sé ges ség. A va ló ság nál is va ló sabb, és 
olyan ha tal mas meg gyõ zõ erõ vel ren del ke zik, hogy egy 
ir re á lis és nem rit kán fa tá lis va ló ság ba te rel be ben nün-
ket. Az itt ha tó és az ér zék szer ve ket túl ter he lõ köz vet len 
ké pi min den ha tó ság vi szont nem azért jut ér vény re, mert 
va la ki elõ írás ként ol vas sa a ké pet mint írást, ha nem azért, 
mert az ál mo dó az elõt te hir te len elõ ál ló vagy a kép ze te-
i ben rém ként fel éle dõ ké pi egy ség tõl mint egy fel éledt 
ké pi vi lág más ság tól an  nyi ra el káp ráz tat ja ma gát, hogy 
a lá tot ta kat egy szö veg re uta ló áb rá nak, a vágy tár gya-
ként, egy il luszt rált vágy gon do lat ként vagy a nárcisztikus 
ön meg sem mi sí tés és kompenzatórikus fel aj ná ro zás so rán 
példaképpé vált ha mis ön ma gunk ide ál já nak sza va i ként 
fog juk fel. Ahogy a nárcizmusban a kül sõ sé ges ség és a 
ha mis énrep re zen tá ció büsz ke tu da ta és az ön tu da tot meg-
sem mi sí tõ ön gyû lö let, va la mint az en nek kö vet kez té ben 
elõ ál ló kül sõ referencialitás ke re sé se ve ze ti az am bi ci o nál-
tan el ra gad ta tott sze mélyt, úgy ve zet nek a kép so rok a je le-

11 Jádi, F.: Kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok mint az álom el mé let il luszt rá ci ói Fre ud nál (köz lés alatt).
12 E. Bet ti: Allgemeine Auslegungslehre als Methodik der Geisteswissenschaften (1955). Mohr, Tübingen, 1967.
13 Jádi, F. Sursum corda. Fre ud és a zsi dó iden ti tás. Ma gyar Lett re 62. 2006.
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nen tú li hoz, a lát ha tat lan ké pi ér tel mé hez. Így té ved el az 
ál mo dó a ké pek több ér tel mû sé gé nek és ta lá nyos sá gá nak 
me ze jé rõl a nyel vi egy ér tel mû ség és a du á lis lo gi ka egy ér-
tel mû sé get, egye zést és bi zo nyí tott sá got ke re sõ me ze jé re. 
Az itt mun ká ló ké pi csá bí tás és kö vet ke ze tes kép ze lõ dés 
azért jut ér vény re, mert az álom ban ab ban a hit ben élünk, 
hogy itt a kép más ok olyan köz vet len je len tés hor do zók, 
me lyek ala ki mu tat ko zá suk ban konk ré tan elõ ír ják, hogy 
az álom szö veg ele me it mint dol go kat és sze mé lye ket 
ho gyan is ol vas suk, idõ be ni moz gá suk kal intencionali-
tásukról ta nú sá got val la ná nak. A nyel vi leg ol vas ha tat lan 
ké pi ös  sze vis  sza ság ban még is nyel vi ér tel met ke re sünk, 
mint ha ál lan dó an azt kér dez nénk ma gunk tól, mit is je lent 
ez vagy az. Ahol a meg ma gya ráz ha tat lan ban az ér te lem 
csõ döt mond, ott fel üti fe jét az esze lõs ség, és ez az a pont, 
ahol a fan tá zia le gyõ zi az ön ér tel met.

A kép so rok vak kö ve té se ép pen ak kor vá lik egy el be-
szé lés ér tel mé vé, ami kor sem mit sem lá tunk, ami kor a 
tör té net meg sza kad, ami kor egy meg ne vez he tet len fi gu-
rá lis elem, egy ér tel met len nek lát szó for du lat buk kan fel. 
A meg hök ken tõ perplexitás, te hát az a pont, ahol va la mi 
meg fog ha tat lan, a film sza ka dás, al kal mas ar ra, hogy a 
tu dat ta lan fan tá zi á lás potencialitása meg sza kad jon, és a 
szó hi ány ren de zõ ide á kat, gon do la to kat éb res szen. Ezt az 
összefüggés-találást ne ve zik a lacanianusok suture-nek, 
vagy var rat nak, s ez az a kreatológiai ak tus, me lyet a 
film mû vé szet ben a kép vá gás mû vé szi pra xi sa hasz no sít. 
Ugyan is a vágy ugyan ér zé ki bõ ség ben ge ne rá ló dik, de a 
hi ányt ki töl tõ képzeletben, te hát a kép te len ség hi á nyá ban 
mint ér tel mi szük ség sze rû ség tel je se dik be.

A nyel vi ség hyposztázisa a fre u di álom el mé let ben 
meg fe lel azon ál ta lá nos hermeneutikai ta pasz ta lat nak, 
hogy min den meg ér tés alap ja a nyelv. S ilyen ala pon 
be szé lünk anak ro nisz ti ku san a ké pek nyel vé rõl is, amit a 
nap ja ink ban ki bon ta ko zó kép el mé let ben konnotált képi-
ségnek vagy nomologikus ké pi fel fo gás nak mon dunk. Ez 

az el mé let a ké pek hi te les sé gé be ve tett hit re ala pul, ar ra, 
hogy a ké pek má sod la go sak, szö ve ge ket il luszt rál nak, a 
ké pek áb rák vagy sû rí tett mon da tok. 

Ez a lemma fi gyel men kívül hagy ja a kép au to nó mi-
át, ami ab ból a tény bõl kö vet ke zik, hogy a ké pek nem 
azok, ami ket mu tat nak, ha nem ön ma guk ért áll nak ké pi 
ki fe je zés ként, és a vizualitás az op ti kus nyil ván va ló ság 
meg pil lan tá sán túl egy még mé lyebb ré teg re is utal: 
a nyelventúliságra. Ar ra a köz vet len meg ér té si sík ra, 
mely hez nem szük sé ges egy a vi zu á lis ér zé ke lést meg-
elõ zõ ver bá lis in terp re tá ció. A ké pek vi lá gá ban az íz lés 
(befogadásélmény), a(z atmo)szférikus ori en tá ció (bi zal-
mi és köl csö nös sé gi élmény) és a ta pin tat (ta pin ta tos kö ze-
le dés) elég elõhermeneutikus me zõt te remt ah hoz, hogy 
ben nük lét je len sé ge ket iden ti fi kál junk. A kép zet kép zé sé-
nek me ta mor fó zis lo gi ká ja a preverbális gyer me ki vi lág 
interszubjektivitásában, az ön ér te lem és a má sik má sik sá-
gá nak kép ze ti ki ala ku lá sá ban köz pon ti he lyet fog lal el. A 
pszichoanalízis csak nyer het ne, ha a nyel vi tu dat ta lan és 
a vis  sza em lé ke zés (Erinnerung) ta nul má nyo zá sa mel lett 
a lát ha tó ság, a ké pi sû rí tés és az ikonikus dif fe ren cia 
el mé le tét is fi gye lem be ven né. Kü lö nö sen az em lé ke zet 
(Gedächtnis) és a paradigmális gon dol ko dás lé lek ta na 
szem pont já ból len ne ez igen fon tos.

A képiség kér dés sé ge Gadamer hermeneutikájában 
is cent rá lis pozícióba ke rül. Ki mu tat ja, hogy ugyan 
min den meg ér tés nyel vi jel le gû, de a meg ér tés a kép-
ben meg ér ke zés ben fo ga na to so dik, amit a né met ben 
ontologikusan úgy mon da nak, hogy „im Bilde sein”. Ez 
a kép ben le vés tes ti bi zo nyos ság, és azt je len ti, hogy 
a nyel vi logosz és eidosz ha tó ere je, va ló ság te rem té se 
az zal az al ko tás él mén  nyel jár együtt, hogy fo gal munk 
van ar ról, mi is jut az ér zé ki is me ret szer zés sel ki fe je zés-
re, és hogy is van, ami van. Eh hez a lé pés hez bi zo nyos 
mediális ér zé keny ség és ér zék, és ta lán te het ség is kell. 
Leleményesség és ügyes ség nem elég.

Walter Jule grafikája
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Ugyan ak kor az is min den na pi ta pasz ta lat, hogy az 
em ber nyel vi sé ge olyan szö ve dék, amely be be le szü le-
tik. A be szélt nyel vi ség és a gon do la tok éb re dé se nem 
le xi ká lis el sa já tí tás és grammatikális konst ruk ci ók meg ta-
nu lá sá nak az ered mé nye. Már a kis gyer mek el sõ hang ja i-
ban ben ne van a sza vak eidetikus ere jé vel fo ga na to sí tott 
do lo gi meg je le nít te tés, a meg fo gal ma zó ki fe je zés szán dé-
ka. Már az el sõ sza vak a mon da ti gondolatkifejezés és 
egy ál ta lán az önki fe jez he tõ ség kez de tét je len tik. A nyelv 
ér tel met len egy ki fe je zé si in ten ció imp li ká ci ó ja nél kül. A 
szó je len tés és a nyel vi al kal ma zá si sza bá lyok meg ta nu lá-
sa az énfunk ci ók ré sze lesz, ezért a tu dat ta lan éket ver het 
a je len tés vál toz ta tás sal, az álom ban és a fan tá zi á ban, egy 
fantazmatikus új re a li tás elv fo ga na to sí tá sá val az én és a 
szelf kö zé, il let ve így az el ide ge ní tett én ha mis, nem rit kán 
gran di ó zus vagy óceánikus szelfként kezd el mû köd ni az 
álom fikcionalitásában vagy a meg élt fikcionalitásban, a 
pszi chó zis ban. De itt is meg ma rad a ret te gés at tól, hogy 
egy, az interszubjektivitásba be vont eti kus va ló ság ér zék 
le lep le zi a fantazmatikus ön ámí tást.

Az au ten ti kus ki fe je zés az a mediális bu rok, az a szó sz ö-
vet vagy fi gu rá zó, ala ko sí tó hár tya, ami be a szelf bur ko ló-
zik ak kor, ha au ten ti kus meg je le nést intendál. Egy ilyen 
be lül rõl jö võ in dí ték az anyag gal va ló ér tõ el já rá sok ban 
ki fe je zés sé lesz. A ki fe je zés vi szont nem té vesz ten dõ 
ös  sze a ki fe je zet tel. A leg több ön csa lás ak kor jön lét re, ha 
va la ki ép pen a má sik ság utá noz ha tat lan és ke mé nyen meg-
har colt és im már si ker re vagy el is me rés hez ve ze tõ ön ki fe-
je zé sét utá noz za. A min den ko ri ön ki fe je zés ben meg hit ten 
ér zi ma gát az önén ak kor, ha a ki fe je zés intencionalitása 
mö gött egy, az adott mé di um nak és anyag nak meg fe le lõ 
ki fe je zé si tar tás áll. Mi nél ke ve sebb esz köz zel mu tat fel 
a nyelv vagy egy más mé di um va la mit mint ki fe je zést, 
an nál sû rûbb, köl töt tebb a szö veg, an nál in ten zí vebb és 
te rem tõbb egy kép zõ mû vé sze ti al ko tás. Oly an  nyi ra fon-
tos ez a gon do la ti sû rû ség vagy le be gõ ideatorikus komp-
le xi tás, hogy azt mond hat juk: ép pen a cse ve gõ sza vak 
hi á nya, az im ma nens képiség pont já ra vitt textualitás utal 
az egyén nyel vé ben ar ra, men  nyi re ön ér tel mû az önén 
kö ze li intencionalitás. A kép le tes ki fe je zés ese té ben pe dig 
még nyil ván va lóbb, hogy a sze mé rem be bur kolt ön ma ga 
nem az alak mu ta tó pil lan tás sal és a mu tat vány ken dõ zet-
len vis  sza adá sá ban jut ér vény re, ha nem a mon dot tak ban 
rej lõ au to nóm képiség ár nyalt, több ré te gû és több ér tel mû 
uta lás szö ve dé ké nek ös  sze kom po ná lá sá val és a he te ro ge ni-
tást és a di ver gen ci át fe no me ná li san egy ne ve zõ re ho zó, 
ös  sze né zõ ön meg ér té sé vel.

Min den nyel vi ség mö gött ott van egy sa já tos, han gu la-
tok kal és in du la tok kal ár nyalt ki fe je zõ tar tás. A lel ki in du-
lat át ér zett sé gé nek dif fe ren ci ált sá ga dön tõ en meg szab ja 
azt, hogy a min den ko ri meg szó la lás sok ré tû vagy egy ügyû 
for mált sá got hoz-e fel szín re. Ha a komp le xi tás nak nem 
si ke rül bel sõ ren det ad ni, mint ezt az álom sû rí tés ben oly 
ek la tán san lát juk, az il le tõ nem a sa ját gon do la ta it mond-
ja, nem a sa ját nyel vén be szél. De még az utánmondó, a 
szaj kó zó vagy az ideologikusan suly ko ló be szé de mö gött 
is ott van az ön kén te len ön ki fe je zés intencionalitása, egy 
te rem tõ spon ta ne i tás, az imp ro vi zá ció szán dé ka. Az em be-
ri be széd ben sõ sé ges sé ge a lel ki inkarnáltság és a nyel vi 
ki fe jez he tõ ség nyo mán vá lik ké pes sé ar ra, hogy az in du-

la tot és a bel sõ moz za na tot, a lap pan gó és hall ga tó la gos 
emó ci ó kat a mond ha tó ság me ze jé be emel je.

Meg ér te ni még is csak azt tu dunk, amit még nem ér tet-
tünk meg. A töb bi ma gya ráz ko dás. Így van ez min den 
hermeneutikában, így az álom elem zés ben is, ami kor az 
el mon dott ál mot ele mez zük, mely egy is me ret len szub-
jek ti vi tás mun ká ja. A lát ha tó sá got is csak úgy fog hat juk 
fel, hogy ab ban a nyil ván va ló an lát ha tón túl még van 
va la mi köz vet le nül meg nem ért he tõ, amit majd ak kor 
ér tünk meg, ha nem el sõ pil la nat ra aka runk ítél ni, ha nem 
meg néz zük a lát ha tót, és a lát va lá tás ra tö rek szünk. Ezt 
leg job ban ak kor ta nul hat juk meg, ha a kép zõ mû vé szet 
tár gya it al ko tásesz té ti kai ana lí zis nek vet jük alá. Nem 
ug runk be an nak, amit mu tat a kép, ha nem meg néz zük, 
hogy van meg csi nál va, ho gyan áb rán dult ki a mû vész az 
ön csa lás ból, és mi lyen esz kö zök kel ké pes az artefaktum 
vi lá gi as sá gá ban, a ha mis ban vagy a meg té vesz té sig ha son-
ló ban a va lós a va ló sá gos ság, a mond ha tó ság ha tá rán túl, 
egy sa já tos ság ki fe je zé se ként meg mu tat koz ni.

Ös  sze fog lal va: Az álom egy lét, egy kü lö nös, fik-
cionális vi lág ban lét re jött va ló ság, szem ben az élet vi lág 
re a li tá sá val. Egy az al vás alatt fel lob ba nó, élet fon tos sá gú 
fe no mén, ami az álom vi lág ban zaj lik le. De ezen vi lág 
vi lá gi as sá ga csak ak kor lesz ne künk vi lá gos, ha már fel-
éb red tünk. Ek kor azon ban az álom már éb ren lét re vált át. 
Az álom ból ma gá hoz tért em ber úgy ér zi, hogy az álom 
töb bet hoz, mint az élet, a ha mis ban az iga zat, az élet töb-
bet, mint az álom, az igaz ban a ha mi sat, mi ál tal a min den-
na pi élet ál mo do zás, re a li tás vizs gá lat és va ló ság él mény 
kö zött in ga do zik. Itt nem csak egy lo gi kai apória lel he tõ 
fel, ha nem egy, az em be ri nárcizmussal és a destruktivitás 
elaborációjával kap cso la tos al ko tá si fo lya mat is: kí sér let 
az em be ri mér ték meg ta lá lá sá ra a re a li tás mér he tet len sé gé-
ben épp úgy, mint meg an  nyi ken dõ zet len fakticitás, mely a 
kreatív ösz tön fel dol go zás vagy -levezetés si ker te len sé ge 
mi att az em be ri sor sot lép ten-nyo mon be ár nyé kol ja.

Az ál mo dott álom az ana li ti kus szá má ra so ha sem lát-
ha tó, az álom va ló ság ról csak az el be szé lés köz ve tí té sé vel 
tu dunk meg valalmit. Csak az el mon dott álom le het az 
ana li ti kus óra tár gya. Mi vel a hal lott ál mot mint szö ve get 
ele mez zük, nem sok ér tel me van an nak, hogy egy adott 
álom képiségét ké pi il luszt rá ci ó val tá mas  szuk alá. Fre ud 
ilyen kí sér le tei mind a kép re to ri kus hasz ná la tá hoz ve zet-
tek, vagy ar ra szol gál tak, hogy il luszt rá ci ó ként az álom el-
mé le tet iga zol ják. Af fé le pél da ké pek vagy áb rák vol tak 
egy elõ re meg fo gal ma zott fre u di narratíva prog ram já ban. 
Ha vi szont az álom ké pet va la ki a kép zõ mû vé szet esz kö ze-
i vel fo gal maz za meg, azt õ a sa ját stí lu sá ban és ké pi vi lá-
gá ban te szi. Kí sér le tet tesz egy olyan vi lág fel ál lí tá sá ra, 
me lyet olyan nak a kül vi lág ban so ha sem lá tunk, s mely a 
lát ha tó vi lág ról még is el árul va la mi lé nye gi iga zat, ami 
pe dig egy min den ko ri lát ha tó sá gon és szem mel lát ha tó 
nyil ván va ló sá gon és a du á lis lo gi kán túl ról jön.

Ta lán ép pen itt ér he tõ tet ten az em be ri al ko tó ké pes ség 
tit ka a gond és a gondolat14 kö zött, és az a ta lány is, hogy 
mi ért is nem ké pes az em ber a ter mé szet te rem tett vi lá gá-
hoz úgy al kal maz kod ni, mint a töb bi élõ lény. Mi ért nem 
tud ja nyu god tan az adot tat olyan nak el fo gad ni, ami lyen, 
és mi ért „ál mod ja meg” a ki gon dol ha tat lan és ter vez he-
tet len jö võt.

14 Fe renc Jádi: Die Unberechenbarkeit der Idee zu bauen. In: Gebaute Visionen. Beuth Verlag, Ber lin 2007. 20–26. o.


