
BÓKAY AN TAL

Az álom – a szub jek tum te rem té se
és meg is me ré se

Mu lat sá gunk nak vé ge. E szí né szek,
Mint mond tam már ne ked, mind szel le mek,
S fel szív ta õket a híg le ve gõ:
És mint e lá to más lég vá ra, majd
A fel hõ sip kás tor nyok, pa lo ták,
Szent temp lo mok s a rop pant gló busz is
Min den bir to ko sá val szét omol,
Akár e tal mi ün ne pély, s utá na
Köd fosz lány sem ma rad. Olyan anyag ból
Ké szül tünk, mint az ál mok; és az al vás
Ré vé be fut kis éle tünk.

Shakes peare: A vi har (Ford.: Eörsi Ist ván)

Prospero A vi har ne gye dik je le ne té ben, ami kor apai 
ön zé sét le gyûr ve, ne he zen, de vé gül hoz zá já rul a pró bá-
kat ki állt Ferdinand és le á nya, Miranda fri gyé hez, mi to-
lo gi kus szín já té kot ren dez a jö ven dõ fi a tal pár nak sa ját 
fan tá zi á já nak alak ja i ból. Elõt te azon ban (több ször vis  sza-
tér ve a té má ra) Ferdinand es kü jét ve szi, hogy a há zas sá-
got hi te le sí tõ ce re mó nia elõtt nem „old ja meg (Miranda) 
szûz övét”, „vi gyázz te hát, hogy fák lyá ját Hymen ne olt sa 
ki”. A sze xu a li tás ilyen ha tá ro zott ha lasz tá sa, szim bo li-
kus rend be il lesz té se nem csak a fél té keny apa gesz tu sa, 
ha nem a szép jö võ és egy tün dök lõ álom elõ fel té te le is. 
Ferdinand oly mér ték ben e misz ti kus szín pa di va rázs lat 
ha tá sa alá ke rül, hogy azt ké ri: „hadd él jek min dig itt; / 
Ily cso da té võ apa s fe le ség / Éden né va rá zsol ja e he lyet.”. 
Prospero azon ban tud ja, hogy a va ló ság ki ke rül he tet len, 
Caliban és a két ré sze ges fic kó az õ el pusz tí tá sá ra tör és 
egy mé lyen fi lo zo fi kus gon do lat sor ral le söp ri a fan tá zi át 
a szín rõl, pon to sab ban meg mu tat ja azt, hogy az em be ri lét 
mé lyén iga zá ból mi la kik: „Olyan anyag ból / Ké szül tünk, 
mint ál mok; és az al vás / ré vé be fut kis éle tünk.” Meg-
for dít ja te hát a sze mé lyes lé te zés lo gi ká ját: az éb ren lét 
lát szó la gos va ló sá ga he lyett iga zá ból az álom szö ve té bõl 
va gyunk szõ ve és ma ra dék va ló sá gunk is ki ke rül he tet le-
nül a nem-lét, az al vás, az az a ha lál fe le tart. 

Egy pár év vel ko ráb bi drá ma, a Ham let mo no lóg já ból 
per sze is mer jük már az al vás és álom me lan ko li kus fan-
tá zi á já nak sö té tebb vál to za tát. Ham let akár az ön gyil kos-
ság árán is szí ve sen me ne kül ne a va ló di, az éb ren lét elõl 
az al vás ba, de õt ép pen an nak le he tõ sé ge ri aszt ja, amit 
Prospero tény ként em lít: a ha lál ban fel sej lõ, he te ro gén 
má sik lét, a ká osz, a meg fog ha tat lan, az a be lát ha tat lan. 
Pon to san ez az, amit Ham let álom nak ne vez.

A ha lál: al vás,
nem több; s ha ez zel meg szün tet he tõ
a szív fáj da lom, a milljó ütõ dés,
amit át él a hú sunk – ezt a vé get
csak kí ván ni le het. A ha lál: al vás,

az al vás: ta lán álom – itt a baj: 
hogy mi lyen ál mok jön nek a halálban.1

Shakes peare szá má ra az al vás sem le ges, sõt akár fel sza-
ba dí tó ál la pot, a ben ne meg je le nõ álom vi szont va la mi fé-
le he te ro gén létér te lem ak ti vi zá ló dá sa, a rej tett, az ijesz tõ 
át tö ré se az em ber sze mé lyes éle té ben. Az an gol drá ma író 
ta lán leg je len tõ sebb, új ra és új ra át gon do lás ra, ér tel me zés-
re kész te tõ ho za dé ka az volt, hogy már nem já ru lék ként, 
kö vet kez mény ként, ha nem a lét kö zép pont ja ként fog ta fel 
az au to nóm ön te rem tõ sze mélyt, azt a va la kit, aki im már 
nem transz cen dens erõk nek vagy kö zös sé gi pa ran csok nak 
en ge del mes ke dik, ha nem sa ját em ber lé te fel fe de zé sén 
ke resz tül te rem ti meg ön ma gát. Nem vé let len, hogy már 
a pszi cho a na lí zis meg szü le té sé nek kez de ti pil la na ta i ban 
is fon tos pél da ként, sõt a pszi cho ana li ti kus te vé keny ség 
mo dell je ként je le nik meg az ön ma ga meg ér té sé re tö rek võ 
Ham let. Shakes peare és a re ne szánsz jó né hány óri á sa per-
sze lát ta en nek a sze mé lyes ség nek a vis  szá ját is, azo kat 
a tö ré se ket, sza ka dé ko kat, ame lyek az ilyen ön is me rõ 
ön te rem tés ben el en ged he tet le nül benn fog lal tak. Fre ud 
pszi cho a na lí zi se en nek a ra di ká li san új sze mé lyes ség nek 
az el sõ rend sze res fo gal mi le írá sa, sõt az ilyen sze mé lyes-
ség gya kor lá sa, terápiás-dialogikus meg ta pasz ta lá sa lett. 
Ez az oka an nak, hogy a pszi cho a na lí zis nem egy sze rû en 
szak tu do mány, el mé let, ha nem – Foucault sza vá val – egy 
új diszkurzív bi ro da lom meg nyi tá sa, át fo gó lá tás mód, a 
sze mé lyes ség re la ti vi tásel mé le té nek (és per sze e re la ti vi-
tás gya kor lá sá nak) meg al ko tá sa.

A pszi cho a na lí zis fe lé ve ze tõ el sõ lé pé sek már 
1893–1895-ben meg tör tén nek, ami kor Joseph Breuer és 
Sigmund Fre ud egy lel ki be teg ség, a hisz té ria kap csán 
fel fe de zik, hogy a tes ti tü ne tek nek itt nincs or ga ni kus 
hát te re, ha nem „a be te gek em lé kek tõl szen ved nek”, az az 
a tü net nek ér tel me van, a tü net je lö lõ sze re pû. Az is vi lá-
gos sá vált, hogy ez az ér te lem nincs szem elõtt, bo nyo lult 
me cha niz mu sok rej tik, blok kol ják, de ha si ke rül fel szín re 
hoz ni, nyelv be transz for mál ni, ak kor a jelentéskidolgozás 

1 Nádasdy Ádám for dí tá sa.



117

gyó gyí tó ha tá sú, fel old ja akár a tisz tán tes ti, or ga ni kus 
tü ne te ket is. A pszi cho a na lí zis meg szü le té se azon ban 
csak a kö vet ke zõ könyv vel tör tént. 1900-ban je le nik 
meg az Álom fej tés, amely két lé nye ges szem pont ból lép 
ra di ká li san túl a hisz té riaköny vön: egy részt a csak lel ki 
be teg ség hez kap cso ló dó tü ne tek he lyett egy bár ki nél elõ-
for du ló egész sé ges lel ki je len sé get, az ál mot he lye zi a 
kö zép pont ba, ez zel be teg ség tü net he lyett az em be ri lé lek 
ál ta lá nos ka rak te rét is me ri fel, mu tat ja be. Más részt az 
ál mot meg fej tõ, az egyes tü ne tek sem le ge sí té sé re épü lõ 
hisztériafelfogás he lyett az álom bo nyo lult szö ve dé ke, 
szö ve ge nyo mán a lé lek rej tett ré te ge it, an nak rend szer-
sze rû sé gét, a sze mé lyes ség ed dig is me ret len struk tú rá ját 
fe de zi fel. Az álom fej tés se gít sé gé vel ol vas ha tó ki, hogy 
ezek a je len tés vi szo nyok nem egyes ele mek (fragmentált 
ese ményem lé kek) és a tes ten írt tü ne tek kap cso la ta i ból 
áll nak, ha nem itt is, ott is, az az a lel ki mély ben és az 
el mond ha tó meg je le ní tés ben egy aránt komp lex rend sze-
rek mû köd nek. A sze mé lyes ség sa já tos ele me it a hisztéria-
felfogás is ér zé kel te, de a sze mé lyes ség új „fi lo zó fi á ja”, 
az em be ri lé te zés sze mé lyes ségala pú diszkurzusa csak az 
álom kap csán for má ló dott meg. Az álom meg ér té sé vel 
Ham let és Prospero po é ti kai fan tá zi á it, a mo dern em ber e 
kü lö nös él mé nyét a XX. szá zad kez de té re Sigmund Fre ud 
fo gal mi rend szer be épí tet te, a sze mé lyes ségél ményt a sze-
mé lyes tu dá sá vá, rend szer sze rû en gya ko rolt ön is me ret té 
és a sze mé lyes sel kap cso la tos cse lek vé sek (a dialogikus, 
sza bad as  szo ci á ci ós te rá pia) lo gi kus so ro za tá vá tet te. A 
min den ki ben oly kor ön te rem tõ ál dás ként, más kor za va ró, 
sõt gyil kos csa pás ként ott rej tõ zõ, vá rat la nul ki nyí ló vagy 
ép pen be csu kó dó Pandora sze len cé jé hez az álom, ez a 
sö tét és vi lá gos ha tá rán ki kép zõ dõ ese mény lett a kulcs.

Kü lö nös, hogy Fre ud mi lyen ko rán, mi lyen ha tá ro-
zot tan ér zé kel te ezt: ma ga ál lí tott em lé ket an nak a pil-
la nat nak, éj sza ká nak és kö ve tõ nap pal nak, ami kor az 
álom sze re pé nek fel is me ré se va ló ban meg tör tént. Már 
az Álomfejtés2 meg je le né se után, 1900. jú ni us 12-én 
Wilhelm Fliessnek, ber li ni ba rát já nak kül dött le vél ben 
ír ta: „Gon do lod-e, hogy egy szer e ház ol da lán a kö vet-
ke zõ táb la lesz ol vas ha tó: „1895. jú li us 24-én az ál mok 
tit ka itt mu tat ko zott meg dr. Sigmund Freudnak”.3 Az 
em lék táb la el he lye zé se – bár jo gos len ne – ma még sem 
le het sé ges, hisz az egy ko ri, stíl sze rû en Bellevue-nek ne ve-
zett nya ra ló (ahol a Fre ud csa lád több nya rat is el töl tött) 
már nem áll. Ké pünk van csak ró la, így csu pán ál ma ink-
ban, fan tá zi á ban te het jük fel em lé ke zõ je lün ket a fu ra, 
osz lo pos, neo klas  szi kus épü let re. Ez a jú li us 24. nem egy-
sze rû en egy je len tõs el mé le ti fel is me rést ho zott, ha nem 
el sõ sor ban egy ál mot, má sod sor ban an nak meg fej té sét és 
vé gül e meg fej té sen ke resz tül a lé lek ad dig is me ret len tit-
ká nak gon do la tát. Évek kel ké sõbb ez az álom, az „Ir ma-
álom” ma gas polc ra ke rült az Álom fej tés ben: ez lett az 
ún. „min ta álom”, az az egyet len (leg alább is mód szer ta ni 
ér te lem ben) tel jes ér tel me zés, amely ben Fre ud az álom-
el mon dás tól kezd ve a meg fej té sig vé gig ve ze ti az ol va sót 
az álom transz for má ci ó i nak lé pé se in. Igen lé nye ges fel fi-
gyel ni ar ra, hogy ez az álom Fre ud sa ját ál ma volt, az 
álom fej tés, az álom el mé le te, és a lé lek itt meg mu tat ko zó 
rej té lye így egy ér tel mû en ön is me re ti po zí ci ó jú. A má sik 

ki emel ten fon tos és át fo gó elv az, hogy az Álom fej tés nem 
álom el mé let tel, va gyis nem egy új álom fo ga lom meg adá sá-
val, ha nem (egy) álom fej tés sel kez dõ dik, eb bõl bom lik ki 
az egész könyv és csak a vé gén, az utol só, VII. fe je zet ben 
épít fel a szer zõ egy fo gal mi konst ruk ci ót. Még pon to sab-
ban: ami nek itt ta núi va gyunk, az egy cse lek vés sor, ak ti vi-
tás, az ön te rem tés új út ja, ha tár át lé pé sek so ro za ta, va la mi 
bel sõ ös  sze füg gés, ma ga a ben sõ ség ti tok za tos meg vi lá go-
so dá si fo lya ma ta.

Az álom fej tés – a szub jek ti vi tás
mint ön te rem tõ di a ló gus

Ah hoz, hogy meg ért sük az álom mo dell ér té kû po zí-
ci ó ját a sze mé lyes ség ra di ká lis új ragon do lá sá ban, el ke-
rül he tet len a min ta álom rö vid is mer te té se, be mu ta tá sa. 
A tör té ne ti be ve ze tést le szá mít va az Álom fej tés ez zel az 
álom mal, il let ve ér tel me zé sé vel kez dõ dik. A fe je zet be ve-
ze té se ként né hány mód szer ta ni elõ fel te vést hal lunk, pél-
dá ul azt, hogy „a gon dol ko dó em ber lel ki te vé keny sé ge 
egé szen más, mint azé, aki lel ki fo lya ma ta i ra fi gyel” (Áf. 
81), az álom mal va ló fog lal ko zás va la mi fé le ha tár hely-
zet ben, az „el al vás elõt ti ál la pot hoz” ha son ló ál la pot ban 
kez dõd het. A má sik be ve ze tõ ben ki emelt jel lem zõ, hogy 
az álom fej tés „nem az álom egé szé re”, ha nem „csak tar tal-
má nak egyes ré sze i re” irá nyul, ame lyek hez kü lön-kü lön 
kap csol nemkont rol lált öt le te ket az ál mo dó. A le jegy zett 
álom szö veg a kö vet ke zõ:

Az 1895. jú li us 23/24-i álom

 Nagy csar nok — sok ven dé get fo ga dunk, kö zöt tük 
Ir mát, akit nyom ban fél re vo nok, mint egy azért, hogy 
fe lel jek le ve lé re, és szem re há nyást te gyek ne ki, ami ért 
a meg ol dást még nem fo gad ta el. Azt mon dom ne ki: 
Ha még van nak fáj dal ma id, ak kor az iga zán csak a te 
hi bád. – Õ ezt fe le li: Ha tud nád, men  nyi re fáj most a 
tor kom, a gyom rom és a ha sam; szin te gör csöl. – Meg-
ije dek és rá né zek. Ar ca hal vány és duz zadt; ar ra gon-
do lok, hogy ta lán va la mi szer vi baj még is el ke rül te a 
fi gyel me met. Az ab lak hoz hú zom, és a tor ká ba né zek. 
Eköz ben né mi el len ke zést ta nú sít, mint azok a nõk, akik 
ha mis fog sort hor da nak. Ar ra gon do lok, hogy hi szen 
er re ne ki sem mi szük sé ge. Vé gül ala po san ki nyí lik a 
szája, jobb fe lõl nagy fe hér fol tot lá tok, má sutt sa ját-
sá gos, fod ros kép zõd mé nye ken, ame lyek nyil ván az 
orr üreg for má ját utá noz zák, ki ter jedt, fehéresszürke 
pör kö ket. Gyor san oda hí vom M. dr.-t, aki meg is mét li 
a vizs gá la tot, és iga zol ja ész le lé se met. ... M. dr. me rõ-
ben más, mint ren de sen, igen sá padt, sán tít, ál la csu-
pasz... Most Ot tó ba rá tom is Ir ma mel lett áll, Leopold 
ba rá tunk a blú zán ke resz tül meg ko pog tat ja Ir mát, és 
így szól: Bal ra lent tom pa hang; a bal váll egy infilt-
rált bõr rész le té re is fel hív ja a fi gyel met (ame lyet én 
ugyan úgy meg ér zek a ru ha el le né re, mint õ) ... M. 
azt mond ja: két ség te le nül fer tõ zés, de se baj, hoz zá-
jön még a vér has, és a mé reg el fog tá voz ni... Azt is 
köz vet le nül tud juk, hon nan ered a fer tõ zés. Nem rég, 

2 Fre ud, S.: Álom fej tés. Bu da pest, He li kon Ki adó, 1985. (Az in nen szár ma zó idé ze te ket a fõ szö veg ben Áf. jel zés mel lett adom meg.)
3 The Complete Letters of Sigmund Fre ud to Wilhelm Fliess. Ed. J. M. Masson, Lon don, The Belknap Press, 417.



ami kor a be teg ros  szul érez te ma gát, Ot tó ba rá tunk 
egy propylkészítmény-injekciót adott ne ki... Pro pi lén... 
propionsav... trimethyl-amin (amely nek kép le tét vas tag 
nyo más sal ma gam elõtt látom)... Ilyen in jek ci ót nem 
szo kás csak úgy be ad ni... va ló szí nû leg a fecs ken dõ sem 
volt tisz ta.

Fre ud en nek köz lé se után az álom sze mé lyes kör nye ze-
té rõl szól, a ben ne fel buk ka nó elõ zõ na pi va lós ele mek rõl 
(pl. Ot tó lá to ga tá sa és be szá mo ló ja Ir ma egész égé rõl, a 
szü le tés na pi ös  sze jö ve tel ter ve), majd az álom kap csán 
tá ma dó ér zé se i rõl (cso dál ko zom, mo soly gok) be szél, majd 
hi vat ko zik ar ra, hogy „az álom a vé ge fe lé ho má lyo sabb-
nak és tö mö rebb nek tet szik, mint a kez de tén” (Áf. 86). 
Ez után kö vet ke zik az álom fej tés „ana lí zis”-ré sze, eb ben 
Fre ud mon dat nyi, fél mon dat nyi ele me i re bont ja az ál mot 
és min den elem hez el mond ja öt le te it, em lé ke it, as  szo ci á-
ci ó it. Az ana lí zis azon ban sok kal több, mint amit a szó 
sej tet, mert iga zá ból az álom to vább írá sa, „szupplemen-
tálása” tör té nik itt, az álom re la tí ve egy sze rû és lát szó lag 
át lát ha tó szö ve gé hez olyan as  szo ci á ci ók kap cso lód nak, 
ame lyek mi köz ben ki bõ ví tik, „el ho má lyo sít ják”, át lát-
ha tat lan ná te szik az ál mot, olyan au rát te rem te nek kö ré, 
amely az ért he tet len vagy ép pen gya nú san egy ér tel mû szö-
ve get mint egy élõ, je len té sek kel te li test té ala kít ják. Az 
as  szo ci á ci ók foly tat ják az álom ak ti vi tást im már át lép ve 
az al vás–éb ren lét ha tá ron, be ha tol nak a nap pal más faj ta 
lo gi ká já ba. Ez zel je len tõ sen meg nö vek szik az a szub jek-
tív anyag, ame lyen az ér tel me zés nek fel ada tot, for rást ad. 
Lé nye ges azon ban fi gyel ni ar ra, hogy nem az egész álom 
vagy az álom na gyobb ös  sze te või kap csán tör té nik ez a 
ki bõ vü lés, foly ta tó dás, az as  szo ci á ci ók mi ni má lis egy ség-
nek fel fog ha tó álom ele mek kap csán indulnak el, így az új 
anyag sok kal in kább szét szór ja a le het sé ges je len tés há lót, 
nem pe dig kon cent rál ja, meg je lenés re ve tí ti, mint ezt szo-
ká sos ér tel me zé si el já rá sa ink ál ta lá ban teszik.4 

Az el sõ rész az álom te ré rõl és az ál mo dó és be te ge 
meg je le né sé rõl szól: 

Csar nok – sok ven dé get fo ga dunk. Ezen a nyá ron 
a Bellevue-n lak tunk egy ma gá ban ál ló ház ban, azon 
dom bok egyi kén, ame lyek a Kahlenberghez csat la koz-
nak. Ez a ház va la mi kor mu la tó hely volt, in nét a szo-
kat la nul ma gas, csar nok for má jú he lyi sé gek. Az ál mot 
tény leg a Bellevue-n ál mod tam, még pe dig fe le sé gem 
szü le tés nap ja elõtt pár nap pal. Az nap fe le sé gem an nak 
a re mé nyé nek adott ki fe je zést, hogy szü le tés nap ján 
több ba rá tunk, kö zöt tük Ir ma is meg fog lá to gat ni. 
Ál mom te hát ezt a hely ze tet elõ le ge zi: fe le sé gem nek 
szü le tés nap ja van, és a sok is me rõst, kö zöt tük Ir mát, a 
Bellevue nagy csar no ká ban fo gad juk.

Szem re há nyást te szek Ir má nak, ami ért nem fo gad ta 
el a meg ol dást; azt mon dom: Te vagy az oka, ha még 
van nak fáj dal ma id. Ezt éb ren is mond hat tam vol na, 
ta lán mond tam is ne ki. Ak ko ri ban az volt a (ké sõbb 
hi bás nak fel is mert) vé le mé nyem, hogy fel ada tom 
csak an  nyi, hogy kö zöl jem a be teg gel a szimp tó mák 

rej tett ér tel mét; azért, hogy a meg ol dást, amely tõl a 
si ker „függ”, el fo gad ja-e vagy sem, már nem va gyok 
fe le lõs. En nek az im már sze ren csé re meg ha la dott té ve-
dés nek kö szön he tem, hogy a lé te met meg kön  nyí tet te 
oly idõ ben, amely ben szük ség sze rû tu dat lan sá gom 
kö ze pet te gyógysikereket kel lett el ér nem. Azon a mon-
da ton azon ban, ame lyet ál mom ban Ir má hoz in té zek, 
min de nek elõtt azt ve szem ész re, hogy sem mi képp nem 
aka rom vál lal ni a fe le lõs sé get azo kért a fáj dal ma kért, 
ame lyek még min dig kí noz zák. Ha vi szont ma ga Ir ma 
a hi bás, ak kor én nem le he tek az. Va jon eb ben az irány-
ban ke re sen dõ-e az álom szán dé ka?

Ir ma pa na szai: to rok-, has- és gyo mor fáj dal mak; 
gör csei van nak. A gyo mor fáj dal mak hoz zá  tar toz tak 
a be teg tü net komp le xu sá hoz, de nem vol tak na gyon 
sú lyo sak; in kább ros  szul lét és un dor ér zé sé rõl pa nasz-
ko dott. To rok- és ha si fáj da lom ról, a to rok ös  sze szo-
ru lá sá ról alig volt szó. Cso dál ko zom, hogy mi ért dön-
töt tem ál mom ban ép pen úgy, hogy eze ket a tü ne te ket 
vá lasz tom; egy elõ re nem is tu dok az oká ra rá jön ni.

Már az el sõ rész nek köz pon ti té má ja Fre ud or vo si, szak-
mai si ke res sé ge (vagy ép pen ku dar ca). Er re a tudatelõttes, 
alig rej tett té má ra épül nek to váb bi rej tett ér te lem be ve ze-
tõ as  szo ci á ci ók, Ir ma mö gött más sze mé lyek, ha son ló 
vagy tõ le el té rõ fi a tal nõk je len nek meg:

Ar ca hal vány és duz zadt. 
A be te gem min dig ró zsás volt. Úgy sej tem, hogy itt 

va la ki más rej tõ zik a kép mö gött.
Gon do lat ban meg ije dek, hogy va la mi szer vi baj 

még is el ke rül te a figyelmemet…
(…)
Az ab lak hoz kí sé rem, hogy a tor ká ba néz zek. Né mi 

el len ke zést ta nú sít, mint azok a nõk, akik ha mis fog sort 
hor da nak. Ar ra gon do lok, hogy hi szen er re ne ki sem mi 
szük sé ge. Ir má nál so ha sem volt okom, hogy a száj üre-
get meg te kint sem. Az álom be li je le net egy ne ve lõ nõ-
nél rö vid del ez elõtt meg ej tett vizs gá lat ra em lé kez tet, 
aki el sõ lá tás ra fi a tal szép ség nek tet szett, amint azon-
ban ki kel lett nyit nia a szá ját, bi zo nyos elõ ké szü le te ket 
tett, hogy fog so rát el rejt se. Eh hez az eset hez egyéb 
em lé kek kap cso lód nak or vo si vizs gá la tok ról és ap ró 
tit kok ról, ame lyek vizs gá lat köz ben mind két fél bá na-
tá ra nap fény re ke rül nek. – De hi szen ne ki nincs er re 
szük sé ge. Ez el sõ sor ban bók Ir má nak: sej tem azon ban, 
hogy en nek más je len tõ sé ge is van. Fi gyel mes ana lí zis-
nél meg érez zük, hogy az el vár ha tó hát só gon do la to kat 
mind ki me rí tet tük-e, avagy sem. Az a mód, ahogy Ir ma 
az ab lak nál áll, hir te len egy más él ményt jut tat eszem-
be. Van Ir má nak egy bi zal mas ba rát nõ je, akit igen 
nagy ra be csü lök. Ami kor ezt a ba rát nõt egy es te meg-
lá to gat tam, ép pen az álom ban rep ro du kált hely zet ben 
az ab lak nál ta lál tam, és or vo sa, ugyan az az M. dr., ki je-
len tet te, hogy dif té ri ás le pe dé ke van. M. dr. és a le pe-
dék pe dig elõ for dul az álom ban is. Most jut eszem be, 
hogy az el múlt hó na pok ban jó okom volt fel té te lez ni, 

4  Fre ud ér tel me zé si tech ni ká já nak van per sze tra di ci o ná lis gyö ke re is. A zsi dó hermeneutika, ka no ni kus szö veg ér tel me zés egyik leg je len tõ sebb 
mód sze re a midrásh, mely ugyan így mû kö dik: a szent szö veg egyes ele mei, mon da tai kap nak bölcs ma gya rá za tot anél kül, hogy az ér tel me zés 
az egész szö ve get ven né cél ba. A midrásh ér tel me zé si stra té gi á ja a posztstrukturalista iro da lom tu do mány ban tér majd vis  sza. Vö.: Hartman, G. 
– Budick, S. (szerk.) (1982): Midrash and Literature. New Haven, Yale University Press.
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hogy ez a má sik nõ is hisz té ri ás. Sõt, Ir ma ma ga árul ta 
ezt el. Ám de mit is tu dok az õ ál la po tá ról? Ép pen azt 
az egyet, hogy hisz té ri ás to rok el szo ru lás ban szen ved, 
mint ál mom ban Ir ma. Ál mom ban te hát be te ge met a 
ba rát nõ jé vel he lyet te sí tet tem. Most már ar ra is em lék-
szem, hogy gyak ran ját szot tam az zal a gon do lat tal: ez 
a nõ hoz zám for dul hat na, hogy meg sza ba dít sam tü ne te-
i tõl. Ezt ké sõbb ma gam is va ló szí nût len nek tar tot tam, 
mert na gyon tar tóz ko dó ter mé sze tû. Vo na ko dik, amint 
az álom mu tat ja. A má sik ma gya rá zat az le het ne, hogy 
er re ne ki nincs is szük sé ge; va ló ban, ed dig elég erõs-
nek mu tat ko zott, hogy tü ne te in ide gen se gít ség nél kül 
úr rá le gyen. Már csak né hány moz za nat van hát ra, 
ame lye ket sem Ir má ra, sem ba rát nõ jé re al kal maz ni 
nem tu dok: sá padt, duz zadt; mû fo gak. A mû fo gak az 
em lí tett ne ve lõ nõ irá nyá ba mu tat nak: haj lan dó va gyok 
te hát a rossz fo gak kal is be ér ni. Azu tán egy má sik sze-
mély jut eszem be, aki re ezek a vo ná sok utal hat nak. Ez 
szin tén nem volt az én be te gem, és nem is akar nám, 
hogy az le gyen, mi vel ész re vet tem, hogy rös tel ke dik 
elõt tem, és nem is hi szem, hogy en ge del mes be teg 
len ne. Õ az, aki rend sze rint sá padt, és ami kor egy szer 
kü lö nö sen jól érez te ma gát, duz zadt volt az ar ca.

Be te ge met, Ir mát te hát két má sik sze mél  lyel ha son-
lí tot tam ös  sze, akik szin tén til ta koz ná nak a ke ze lés 
el len. Mi le het az ér tel me an nak, hogy õt az álom ban 
a ba rát nõ jé vel cse rél tem fel? Ta lán az, hogy sze ret ném 
õket föl cse rél ni; a ba rát nõ vagy erõ sebb szim pá ti á kat 
éb reszt ben nem, vagy több re tar tom az in tel li gen ci á ját. 
Ir mát ugyan is ok ton di nak te kin tem, ami ért nem fo gad-
ta el a ja va solt meg ol dást. A má sik ta lán oko sabb, te hát 
in kább rá áll na. Vé gül ala po san ki nyí lik a száj: õ töb bet 
mon da na el, mint Ir ma.

Amit a to rok ban lá tok: fe hér folt és pör kös orr-
üreg.

Az as  szo ci á ci ós ak ti vi tás ban meg je le ní tett sze mé lyek 
(pél dá ul Ir ma ba rát nõ je, egy ne ve lõ nõ, egy a fõ szö veg ben 
meg ha tá ro zat lan har ma dik nõ, aki rõl a jegy zet ben de rül 
ki, hogy Fre ud ter hes fe le sé ge), ese mé nyek je len nek meg, 
ame lyek az álom ban nem vol tak ott. Amint meg tör té nik 
az as  szo ci á ci ók ös  sze gyûj té se az álom utol só mon da ta 
kap csán is, Fre ud ki je len ti, hogy „az álom fej tést ez zel 
be fe jez tem”. Ez a be fe je zés an nak az ál ta lá nos irány nak, 
cél nak a meg ha tá ro zá sát je len ti, amely nek szol gá la tá ban 
az álom meg tör tént. Ez pe dig – Fre ud sze rint – „nem volt 
más, mint az, hogy az álom fel ment en gem Ir ma ál la po ta 
mi at ti fe le lõs ség alól” (Áf. 93). Az álom ér tel me ként te hát 
Fre ud azt az el sõ ol va sat ra is nyil ván va ló jel lem zõt je lö-
li meg, hogy ál má val sze ret te vol na ön ma gát a szak mai 
fe le lõs ség alól fel men te ni, iga zát bi zo nyí ta ni, a té ve dé se it 
em le ge tõ kol lé gá kat hi tel te le ní te ni. Fre ud le von ja a kö vet-
kez te tést, hogy „Az álom úgy áb rá zol egy bi zo nyos tény-
ál lást, aho gyan én sze ret ném; tar tal ma te hát: vágy tel je sü-
lés, mo tí vu ma: vágy” (Áf. 93). Ki csit ké sõbb meg jegy zi 
ugyan Fre ud, hogy „nem ál lí tom, hogy az álom ér tel mét 
tel je sen fel fed tem, és hogy an nak meg fej té se hi ány ta lan” 

(Áf. 94), de zá rómon dat ként új ra ki je len ti, hogy „Az álom-
fej tõ mun ka be fe je zé se kor az álom vágy tel je sü lés nek bi zo-
nyul” (Áf. 95).

Az Ir ma-álom ér tel me zé se ez zel per sze nem ért vé get, 
ma ga Fre ud is vis  sza tér hoz zá az Álom fej tés ben és ké sõb bi 
írá sa i ban is. 1908-ban pél dá ul Karl Abrahamnak val lot ta 
egy le ve lé ben, hogy az Ir ma-álom „en nek az idõ szak nak 
a sze xu á lis me ga lo má ni á ját árul ta el”. Er rõl itt az Álom-
fej tés ben sem mit sem hal lunk. És nem csak Fre ud, ha nem 
so kan má sok is fog la lkoz nak ve le: ez az álom a mai na pig 
fo lya ma tos ér tel me zés, új ra ol va sás tár gya, mint va la mi 
szub jek tív al kot mány, mû új és új as  szo ci á ci ó kat kelt, 
ki bõ vül, to vább él. En nek egyik oka az, hogy „raj ta az a 
tör té ne ti te her van, hogy azért ál mod ták, hogy ér tel mez ve 
le gyen és azért ana li zál ták, hogy be tölt se ezt a spe ci á lis 
küldetést”.5 A má sik, és ta lán sok kal fon to sabb ok az 
álom és álom fej tés ak ti vi táster mé sze té ben rej lik, ab ban, 
hogy ben ne a szub jek ti vi tás mo dellér té kû meg szü le té si, 
ön te rem té si fo lya ma tá nak pél dá já val szem be sü lünk. Az 
ál mok na gyon ke vés meg bíz ha tó, referenciális kom po-
nens sel ren del kez nek (pél dá ul so ha sem le het el len õriz ni, 
hogy va ló ban azt ál mod ta-e az ál mo dó, amit álom ként 
el mond), alap ve tõ ter mé sze tük az, hogy lé nye gü ket, lé tü-
ket az ér tel me zés ben kap ják meg, iga zá ból et tõl lesz nek 
ál mok. Mint lát ni fog juk: ma ga az ál mo dás is ér tel me zés, 
az álom el mon dá sa egy újabb ér tel me zés, és csak ezt kö ve-
ti a fel idé zett álom meg fej té se. Az álom lé te nem más, 
mint ér tel me zé sek ér tel me zé se.

Kü lö nös az ér tel me zés mód ja is: nem ma gá ra az álom-
szö veg re irá nyul, nem olyan is me ret, amely mag ként 
az álom ban rej tõ zik, ha nem az álom hoz as  szo ci á ci ók 
kap cso lód nak, mint egy au ra kép zõ dik és az ér tel me zés 
e sok fé le je lö lõ ös  sze füg gé sé ben tör té nik. Az as  szo ci á-
ci ók azon ban sza ka dat la nul bõ vít he tõk, egy ilyen em lé-
ke zet be ho zott, tár gyi a sí tott álom ese té ben ál lan dó és 
meg le he tõ sen kény sze rû vis  sza té rés le het sé ges, és az új 
asszo ci á ci ók új ér te lem mel bõ ví tik az ere de ti ál mot. Az 
Ir ma-álom kü lön le ges sé ge az, hogy több mint száz év vel 
ál mo dá sa után, nyolc van év vel ál mo dó ja ha lá la után is 
ak ti vi tás ként, ön ér tel me zõ cse lek vés ként mû kö dik, az az 
ál lan dó új ra ol va sás ban ki bõ vül, új irá nyo kat mu tat meg, 
jel zi, hogy a ko ráb bi ér tel me zé sek ben mik vol tak el fe dõ, 
el len ál lás sal in du kált lé pé sek. Az álom fej tés „a tu dat ta lan 
lel ki élet meg is me ré sé nek ki rá lyi út ja” (Áf. 421.), mo dell-
je le het min den szub jek tív szö veg (iro dal mi mû, kul tu rá lis 
je len ség) ol va sa ti stratégiájának6. Az Ir ma-álom eb ben 
pon to san azért je len tõs, mert nem csak egy meg ha tá ro zott 
em ber sa já tos el foj tott vá gya i nak a tel je sí té se volt ere de ti 
sze re pe, ha nem egy ben a szub jek tív ér te lem meg ta lá lá sá-
nak „ki rá lyi út já ról” is szólt, az az egy faj ta új diszkurzus, 
a sze mély ön meg ér té sé nek új stra té gi á ja is meg vi lá go so-
dott ál ta la. Ér de mes ezért ol vas ni az ol va sa ta it.

Ezek egy ál ta lán nem vé let le nül pár hu za mo sít ha tók az 
adott idõ szak je len tõs kul tú raol va sá si stra té gi á i val, azok-
kal a meg kö ze lí té si mó dok kal, ame lye ket az iro da lom 
vagy a kul tú ra kap csán al kal maz tak.

Az Ir ma-álom egyik leg je len tõ sebb új ra ér tel me zé se 

5 Erikson, E. H.: The Dream Spcimen of Psychoanalysis, In: Jo ur nal of the American Psychoanalytic Association, 2 (1954) 8.
6  Pontalis sze rint: „Az Álom fej tés szá mom ra nem egy könyv az álom fej tés rõl, még ke vés bé könyv az álom ról, ha nem egy könyv, amely az ál mok 

logos-án ke resz tül fel tár ja min den diszkurzus tör vé nyét és le fek te ti a pszi cho a na lí zis alap ja it.” In: Pontalis, J.-B., Frontiers in Psychoanalysis 
– Between Dream and Psychic Pain. Lon don, The Horgarth Press, 1981. 26.



az ame ri kai énpszi cho ló gi ai pszi cho a na lí zis egyik leg ki-
emel ke dõbb ana li ti ku sá nak, Erik H. Eriksonnak ne vé hez 
fû zõ dik. Erikson 1954-es in terp re tá ci ó ja a kor meg ha tá ro-
zó szub jek tumper cep ci ós alaprend sze rét, a struk tu ra liz-
mus gon dol ko dá si mód ját ve tí ti (as  szo ci ál ja) az álom ra. 
Erikson szá má ra két szem pont volt fon tos: az egyik az 
álomanyag struk tu rált sá ga, for mai jel lem zõi, a má sik 
pe dig az álomszub jek tum, az ál mo dó sze mély struk tu-
rált sá ga. Nem vé let le nül em lít egy olyan szán dé kot, amit 
Fre ud ki fe je zet ten ki ha gyott, pon to sab ban nem az álom-
nak, ha nem az ál mo dó nak tu laj do ní tott: Erikson „az egész 
álom je len té sét ra gad ta meg” a pá ci ens, eb ben az eset ben 
Fre ud éle te tük ré ben. Az „egész álom” egy részt az álom 
meg for mált sá gát je len tet te, más részt az ál mo dó meg for-
mált sá gát, az az iden ti tá sát je lez te.

Az álom meg for mált sá ga, struk tu rált sá ga kap csán 
el sõ lé pés ben Erikson ös  sze gyûj töt te azo kat a struk tu rá-
lis ré te ge ket, ame lyek ben az álom (il let ve az álom fej tés) 
szer ve zõ dik. Négy ilyen szin tet kü lö ní tett el. Az el sõ 
a „manifeszt kon fi gu rá ci ók” szint je, ez az el mon dott, 
manifeszt álom for má lis sa já tos sá ga it gyûj ti egy be, ver-
bá lis tu laj don sá ga it, tér és idõ vi szo nya it, szo ma ti kus, 
in ter per szo ná lis af fek tív jel lem zõ it vizs gál ja. A má so dik 
szint a manifeszt és lá tens álomanyag kap cso la tá nak for-
má i ról szól, az as  szo ci á ci ók ról és a fel buk ka nó szim bó-
lu mok ról, a har ma dik még egy lé pés sel vis  sza, a lá tens 
álomanyag ról, az akut életkonf lik tu sok ról, a do mi náns 
indulatáttételes kap cso la tok ról, a kap cso ló dó gyer mek ko-
ri konf lik tu sok ról, vá gyak ról, el há rí tó me cha niz mu sok ról 
szá mol be. Vé gül az utol só, a „re konst ruk ció” az ál mo dó 
élet cik lu sa i nak sze re pét, szo ci á lis hely ze té nek és éniden-
ti tá sá nak for má it, konst ruk ci ó it ha tá roz ta meg. A négy 
lé pés, a négy szint az el mon dott álom for má já tól el jut 
az ál mo dó sze mély for má já hoz. Az el sõ lé pés kap csán 
Erikson jó néhány ér de kes fel fe de zést tesz az álom nyel-
vé re vo nat ko zó an, jel zi azt, hogy a manifeszt álom két ség-
te le nül el sõ sor ban el rejt, de mint egy hom lok zat még is tar-
tal maz je le ket, több ér tel mû sé ge ket, han gi pár hu za mo kat, 
ame lyek mé lyebb ér tel met je lez nek. El sõ sor ban az ere de ti 
né met álom szö veg an gol for dí tá sa kor ér zé kel he tõk ezek a 
kü lönb sé gek. Csak egyet len pél da: az iga zá ból sza kál las 
dr. M. (õ egyéb ként Joseph Breuer, Fre ud atyai ba rát ja, 
aki a sze xu a li tás fel ve té se mi att lép ki a ko ráb bi együtt-
mû kö dés bõl) az an gol for dí tás ban pél dá ul „clean-shaven” 
(szó sze rint: „tisz tá ra bo rot vált”) je le nik meg. A né met 
ere de ti ben „Bartlos”, szó sze rint „sza káll vesz tett”. Nyil-
ván va ló, hogy a né met szö veg kaszt rá ci ós je len té se tel-
je sen el tû nik az an gol for dí tás ból. Rá adá sul nem sza bad 
el fe led ni, hogy a XIX. szá zad vé gé nek Mo nar chi á já ban 
a sza kál las fér fi volt a te kin té lyes, míg az öt ve nes évek 
Ame ri ká já ban ép pen a si má ra bo rot vált az iga zi úri em ber. 
A for dí tás ilyen át ala kí tó el kü lön bö zé sei jel zik azt, hogy 
az álom manifeszt szint jé nek sa já tos je len té sei, struk tú rái 
is fon tos in for má ci ót hor doz hat nak, te hát az álom nyel vén 
nem sza bad egy sze rû en keresztülnézni, ha nem meg kell 
ta lál ni az álom nyelv struk tu rá ló dá si sza bá lya it.

Az utol só lé pés ként meg je le nõ má sik struk tú ra, az 
álomstruk tú rá hoz kap cso ló dó sze mélystruk tú ra egy alap-
ve tõ en új konst ruk ció be ve ze té se az álom fej tés fo lya ma tá-

ba. Fre ud még egy sze rû en je lez te azt a vá gyat, amely az 
álom ban hallucinatív mó don re a li zá ló dott, ez zel az álom 
meg ha tá ro zó funk ci ó ja ként je lez te az el foj tott bel sõ ener-
gi ák sa já tos for má jú ki ját szá sát. Erikson már nem csak 
egy-egy vágy re a li zá lá sát tart ja fon tos nak, ha nem azt, 
hogy a vá gyak adott pil la nat ban meg lé võ konst ruk ci ó-
ja, komp le xu ma je lez egy olyan énszer ke ze tet, ame lyet 
iden ti tás nak ne vez he tünk. Az álom egy ilyen bi zo nyos 
élet kor ban lé võ, sze mélyes iden ti táskonst ruk ció re a li zá lá-
sát, meg mu ta tá sát is le he tõ vé te szi: „Az ál mok te hát nem-
csak be töl te nek csu pasz sze xu á lis vá gya kat, ha tár ta lan 
do mi nan ci át és kor lát nél kü li destruktivitást; ha nem ahol 
mû köd nek, ott ki eme lik az ál mo dót az el szi ge telt ség bõl, 
le csen de sí tik lel ki is me ret ét és meg õr zik identitását.”.7 
Egy ál ta lán nem ér dek te len az, hogy az öt ve nes évek, 
ami kor Erikson ér tel me zé se ke let ke zett, a hu mán tu do-
má nyok ban is egy na gyon ka rak te res ol va sa ti stra té gia és 
el mé let ki bon ta ko zá sát hoz ta: ez a for ma liz mus, struk tu ra-
liz mus volt. Erikson in nen ol vas: alap ve tõ en struk tu ra lis ta 
álom fej té si el vet, a pszi ché eb bõl az ér tel me zés bõl kö vet-
kez tet he tõ struk tu ra lis ta el mé le tét ala kít ja ki. Az eriksoni 
meg kö ze lí tés a lé lek énkonst ruk ci ó i ra fi gyel, ar ra pró bál 
vá laszt ad ni, hogy ál ma ink mi lyen mó don jel zik an nak 
a for má nak, konst ruk ci ó nak az ér vé nye sü lé sét, amely a 
tu dat ta lan fo lya ma tok in teg rá ci ó já ért fe le lõs, és amit a 
pszi cho a na lí zis én nek, egónak ne ve zett.

Erikson ér tel me zé se után vagy húsz év vel (1975-ben) 
je lent meg Didier Anzieu könyve8 Fre ud álomelem zé se i-
rõl, ben ne az Ir ma-álom ér tel me zé sé nek új ver zi ó ja ol vas-
ha tó. Míg Erikson az ál mot az én in teg rá ló, iden ti fi ká ci ót 
te rem tõ sze re pé hez kö ti, és úgy be szél Fre ud Ir ma-ál má-
ról, el há rí tá sa i ról, el foj tá sa i ról, hogy ar ra az ál mo dó nak 
sa ját biz ton sá ga, ko he ren ci á ja mi att volt szük sé ge, Anzieu 
már ki lép az én ke re te i bõl és azt az integratív vi szony rend-
szert ol vas sa be le az Ir ma-álom ba, amely a sze mélyt a 
kör nye zõ vi lág hoz kö ti. Más szó val: szelf-elméleti irányt 
kö vet: úgy gon dol ja, hogy az álom az ál mo dó sze mély 
szelfjét, sze mé lyét egy tu dat ta la nul is lét re ho zott, di na mi-
kus életkon tex tus ba in teg rál ja, szá má ra egy biz ton sá gos 
he lyet vá zol. Ezért Eriksonéhoz ké pest Anzieu ér tel-
me zé sé ben je len tõ sen más irá nyú ér te lemkonst ruk ci ók 
bon ta koz nak ki. Pél dá ul nincs nyo ma a manifeszt for mai 
in teg rá ci ó nak és nincs szó az ál mo dó sa já tos énin teg rá ci ó-
já ról, iden ti tá sá ról sem. Az álom ehe lyett a sze mé lyes bõl 
ki bom ló tár sas vi szony rend szert mu tat ja meg. Anzieu azt 
fe de zi fel, hogy az Ir ma-álom szín já téksze rû en bom lik ki, 
cent ru má ban a sze mély és má sok kap cso la ta áll. El sõ nek 
a nõi sze rep lõk (Ir ma, Ir ma ba rát nõ je, Martha) lép nek fel, 
majd az ál mo dó Fre ud nál idõ sebb fér fi ak kö vet kez nek 
(Fleischl, Breuer, Emmanuel), vé gül az álom ban a kor-
társ fér fi ak, ba rá tok (Otto, Leo) kö vet kez nek. A ne gye dik 
rész Fliess és a trimethyamin tör té ne te, majd egy rö vid 
epi ló gus zár. A tör té net ma ga egy bí rói tár gya lás for má-
ját ve szi fel. Anzieu az tán rész le te sen tár gyal ja az álom 
ero ti kus tar tal mát, a to rok vizs gá la tá nak pár hu za mát a 
nõ gyógy ásza ti vizs gá lat tal, a to rok ban lé võ folt azo no sí-
tá sát a ter hes ség gel. Fre ud ere de ti álomle írá sá nak vé gén 
sze re pel pél dá ul a trimethyl-amin kép let (Ot tó ba rá tunk 
egy propylkészítmény-injekciót adott ne ki... Pro pi lén... 

7 Erikson, i. m.: 55.
8 Anzieu, D.: Freud’s Self Analysis. Madison, International Universities Press, 1986.
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propionsav... trimethyl-amin /amelynek kép le tét vas tag 
nyo más sal ma gam elõtt látom/...). A kép let – tud juk a 
kém iá ból – egy nit ro génatom hoz köt há rom szén ato mot 
és ezek hez há rom-há rom hid ro gén ato mot: 

   H
  C H
   H
   H
N  C H
   H
   H
  C H
   H

Anzieu ér tel me zé sé ben a ké mi ai kép let a szelfet po zí-
ci o ná ló Fre ud sze mé lyét ki je lö lõ tel jes tár sas kon tex tust 
jel zi. Az álom szö veg és én-konst ruk ció he lyett itt az álom 
kapcsolati-integratív ké pes sé ge lesz a dön tõ.

     Ir ma
  az öz ve gyek  Ir ma ba rát ja
     Martha
     Breuer
Fre ud  az idõ sebb fér fi ak  Fleischl
     Emmanuel
     Otto
  egy ko rú fér fi ak  Leopold
     Fliess

Posztstrukturalista álom ol va sat

Az Ir ma-álom mal kap cso la tos as  szo ci á ci ók per sze nem 
ér nek vé get. A XX. szá zad má so dik fe lé ben meg je le nõ új 
ol va sa tok egy re in kább meg kér dõ je le zik az egopszicholó-
giai és szelf-pszichológiai ma gya rá za tot, el sõ sor ban ar ra 
hi vat koz va, hogy azok túl sá go san is konst ruk tí vak, túl sá-
go san is az el foj tás, az el len ál lás di a da lát rög zí tik és nem 
ve szik fi gye lem be az álom inherens he te ro gén ter mé sze-
tét, az is mét lõ dõ új ra író dást, a tu dat ta lan alap ve tõ en meg-
is mer he tet len ter mé sze tét, ki zár ha tat lan ha tá sát. En nek az 
elv nek leg ko ráb bi és má ig leg na gyobb ha tá sú kép vi se lõ je 
Jacques Lacan volt, aki az 1954–1955-ös év ben tar tott 
sze mi ná ri u mán fog lal ko zott az Ir ma-álom mal. A fre u di 
fel fe de zés „lé nye gé nek” tar tot ta „a szub jek tum decent-
rálódását az én kapcsán”9, azt, hogy az álom vágytel je sí tõ 
ter mé sze té bõl kö vet ke zõ en az álom fej tés nek min dig a 
szét fu tás és nem az eriksoni egy sé ge sí tés, struk tu rá lás fe lé 
kell ha lad nia. Az Anzieu és Erikson ál tal is szép rend be 
struk tu rált há rom nõalak ról pél dá ul a kö vet ke zõ ket ír ja: 
„Ami kor ana li zá lunk egy szö ve get, ak kor azt tel jes sé gé-
ben kell fi gye lem be ven ni, be le ért ve a jegy ze te ket. Ez az 
a hely az as  szo ci á ci ók ban, ahol Fre ud jel zi azt, hogy az 
álom az is me ret len nel kap cso ló dik, ezt köl dök nek ne ve zi. 
El ér kez tünk ah hoz, ami a misz ti kus trió mö gött ta lál ha tó. 
Misztikusat mon dok, mert most már tud juk a je len té sét. A 
há rom nõ, a há rom nõ vér, a há rom ko sár, Fre ud az óta meg-

mu tat ta je len té sü ket. Az utol só ter mi nus a ha lál, en  nyi re 
egyszerû.”10 Anzieu egy tár sas kon tex tust je lölt ki a sze-
mé lyek kap csán, Lacan Fre ud egy ké sõb bi írására11 utal, 
mely a há rom nõ iro dal mi és mi to lo gi kus fi gu rá ját elem zi 
(példul a Lear ki rály kap csán). A lacani as  szo ci á ció va ló-
ban fel nyit ja az ol va sa tot egy ne he zeb ben ös  sze gez he tõ, 
mé lyebb ér te lem fe le.

Kü lö nö sen ér de kes azon ban az az ol va sat, ame lyet az 
ame ri kai iro da lom tu do má nyi-pszi cho ana li ti kus dekonst-
rukció egyik ki emel ke dõ szer zõ je, Shoshana Felman 
adott köz re 1984-ben12. Felman ol va sa tá nak fon tos ele me 
sze mé lyes érin tett sé ge, egy bi zo nyos ér te lem ben kö ve ti 
Fre ud stra té gi á ját: a sa ját lé tén, sor sán ke resz tül ol vas sa 
új ra az Ir ma-álom szö ve gét. Tel jes írá sa mes te re, az ame ri-
kai dekonstrukció ve ze tõ sze mé lyi sé ge, Paul de Man ha lá-
la után ren de zett em lé ke zõ kon fe ren ci án hang zott el, de a 
ké szü lõ dol go zat na gyobb ré szét ko ráb ban még ol vas ta és 
kom men tál ta a nagy be teg de Man. Az ere de ti, nõ i ség re 
ala pu ló ér tel me zõi po zí ció ki e gé szül a fér fi de Man ez zel 
kap cso la tos ér tel me zõ meg jegy zé se i vel, en nek egy rö vid, 
sze mé lyes le vél for má jú do ku men tu mát is ol vas hat juk. 
Sõt le véllán co la tot, de Man Felmanhoz írt üze ne te egy 
má sik rö vid iro mányt és egy nagy kor társ ér tel me zõt idéz 
meg: Jacques Lacant, akit ko ráb bi, Yale University-n tett 
lá to ga tá sa kor ép pen Paul de Man üd vö zölt, és aki nek 
ak kor pub li ká lat lan sza va it Felman e ta nul mány ban köz-
li. Eb bõl a bo nyo lult ol va sa ti-ér tel me zé si szö ve dék bõl új 
ér tel me zés és az ér tel me zés új el mé le te vi lá go sul meg.

Felman „ere de ti”, a két de Man-szö veg be il lesz té se elõt-
ti in terp re tá ci ó ja is már ra di ká li san más, mint Eriksoné, 
más, mint Anzieu-é is. Nem in teg rál ni akar va la mi lyen 
ko he rens én vagy fel épí tett sze mé lyes ség, szelf-konstruk-
ció irá nyá ba, ha nem meg mu tat ja az álom és kap cso ló dó 
as  szo ci á ci ói szét fu tó, dekonstruktív, le zár ha tat lan gaz dag-
sá gát. Felman ol va sa ta va ló ban olyan, amely nem a szö-
veg mag ját, ha nem az au rá ját ku tat ja, épí ti, azt ke re si, ami 
ép pen hi á nyá val van el fe lejt he tet le nül je len.

Felman ol va sa tá ban, as  szo ci á ci ó i ban az álom ból egy 
olyan je len tés te rem tõ dik, amely már nem az ál mo dó szak-
mai-sze mé lyes iden ti tá sá val, ha nem egy ho má lyo sabb és 
mé lyebb hát tér rel, a nõ höz va ló vi szon  nyal, a nõ i ség gel 
áll kap cso lat ban. Az Álom fej tés nél jó val ké sõbb, 1938-
ban ír ja majd Fre ud egy Marie Bonaparte-hoz kül dött 
le vél ben, hogy „az a nagy kér dés, amit so se vá la szol tak 
meg, és én a nõi lé lek har minc éves ku ta tá sa után se vol-
tam ké pes meg vá la szol ni, az, hogy mit akar a nõ?” (57). 
Az Ir ma-álom – ál lít ja Felman – na gyon mé lyen, na gyon 
komp le xen tar tal maz za már ezt a so ha sem meg vá la szolt 
kér dést. Fre ud ér tel me zõ as  szo ci á ci ó i ban (mint Anzieu 
lis tá já ból és Lacan meg jegy zé sé bõl is lát hat tunk) több 
nõfi gu ra buk kan fel. Egy részt a fi a tal, Fre ud „meg ol dá-
sá val” szem ben el len ál lást ta nú sí tó nõ, ma ga Ir ma, az tán 
mö göt te az ide á lis, kész sé ges, fan tá zi ált pá ci ens, Ir ma 
ba rát nõ je, vé gül egy har ma dik nõfi gu ra is fel sej lik, aki rõl 
szin tén nem fel té te lez he tõ, hogy „en ge del mes be teg len-
ne”, aki „rend sze rint sá padt, és ami kor egy szer kü lö nö sen 
jól érez te ma gát, duz zadt volt az ar ca” (Áf. 87–88). Er rõl 

  9 The Seminar of Jacques Lacan, Book II, 1954–1955. ed. J. A. Mil ler, New York, Norton, 1988, 148.
10 I. m.: 157.
11 Fre ud: Das Motiv der Kästchenwahl (1913).
12 Felman, Sh.: Postal Survival, or the Question of the Navel. In: Yale French Studies, 1985. no. 69. 49–72.



a har ma dik nõ rõl a fõ szö veg ben sem mit sem tu dunk meg, 
csak a lap al ji jegy zet ben te szi hoz zá Fre ud, hogy „Ter mé-
sze te sen a fe le sé gem rõl van szó: e fáj dal mak azok nak az 
al kal mak nak egyi ké re em lé kez tet nek, ami kor egy szer re 
meg ér tet tem vo na ko dá sá nak okát”. Azt már egy ál ta lán 
nem em lí ti, hogy a fáj dal mak, a has fá jás fe le sé ge ter hes-
sé gé hez kap cso ló dik (aki utol só gyer me ké vel, An ná val 
volt ter hes ek kor). Felman meg pró bál ja ol vas ni eze ket a 
je le ket. Egy részt a meg je le nõ nõk sa já tos azo nos sá go kat 
és kü lönb sé ge ket mu tat nak, mind an  nyi an kap cso lód nak a 
fér fimeg ol dás sal szem be ni el len ál lás hoz, van köz tük ter-
mé keny és gyer mek te len nõ, van fe le ség és öz vegy, te hát 
mint ha a nõ i ség kü lön bö zõ for má it rep re zen tál nák. Kö zös 
hát te rük egy fel old ha tat lan, meg vá la szol ha tat lan kü lönb-
ség meg je le ní té se, az el len ál lás és a pa nasz vi szo nya, „a 
fér fimeg ol dás” alap ve tõ lét hi á nya. Az as  szo ci á ci ók ban, a 
to vábbol va sat ban olyan je len té sek ke rül nek elõ, ame lyek 
alap ja egy lé nye ge sze rint hi ány, a meg fo gal maz ha tat lan 
nõ i ség. En nek kap csán azon ban egy na gyon lé nye ges 
álomelem vá lik ér tel mez he tõ vé, ér tel me zen dõ vé Fre ud 
ere de ti szö ve gé bõl, ez az álom köl dö ke.

Az álom metatermészete 
– az álom köl dö ke

A Felman ál tal idé zett rész után az álom egy fél mon-
da tát ér tel me zi Fre ud: „Vé gül ala po san ki nyí lik a szá ja: 
õ töb bet mon da na el, mint Ir ma”, jegy zi meg as  szo ci á ci ó-
já ban Fre ud a ba rát nõ rõl, az tán vis  sza tér Ir má ra: „Amit a 
to rok ban lá tok: fe hér folt és pör kös orr üreg”. A nõi szó, 
ma gya rá zat re mé nye és a fel tá ru ló nõi test üreg ké pe kö zé 
ír ta be Fre ud a kö vet ke zõ láb jegy ze tet:

Úgy sej tem, hogy e rész ma gya rá za ta nem elég ala pos 
ah hoz, hogy a rej tett ér te lem fel tá rul jon. Ha foly tat nám 
a há rom nõ ös  sze ha son lí tá sát, igen mes  szi re el ka lan doz-
nék. Min den álom nak van leg alább egy olyan pont ja, 
amely ki für kész he tet len. Ott van a – mond hat ni – köl dök, 
me lyen ke resz tül az is me ret len nel összefügg.”13

E fre u di jegy zet fon tos sá gát jel zi az, hogy az Álom fej-
tés egy jó val ké sõb bi pont ján, az álomel mé le tet ös  szeg zõ 
he te dik fe je zet ben Fre ud vis  sza tér e té má ra:

A leg job ban meg fej tett álom ban is gyak ran fel de rí tet-
le nül kell hagy nunk va la mi lyen rész le tet, mert az elem zés 
köz ben ész re ves  szük, hogy ott az álom gon do la tok oly gom-
bo lya gá nak kez dõ szá lá ra buk ka nunk, amely ki bo goz ha tat-
lan, de az álom gon do lat hoz sem szol gál tat to váb bi ada tot. 
Ez az álom köl dö ke, az a hely, ahol az anyag a meg-nem-
ismerttel érint ke zik. Az álom fej tés kor fel me rü lõ álom gon-
do la tok ál ta lá ban nem zá ród hat nak le, hi szen szét fut nak 
gon do lat vi lá gunk hálószerû szö ve vé nyé ben min den irány-

ba. E szö ve dék nek egy sû rûbb pont já ból emel ke dik ki azut-
án az álom vágy, mint gomb a mi cé li um ból. (366)

Felman a nõ i ség Fre ud ál tal ér zé kelt ti tok za tos-nyo-
masz tó meg fog ha tat lan sá gát és a köl dök is me ret len be 
mu ta tó kap cso la tát pár hu za mo sít ja, egy „fe mi nin cso-
mót”, egy ki mond ha tat lan, de még is min dig ott le le dzõ 
vágykomp le xu mot je lez. A fér fi–nõ-kü lönb ség, a sze xu a-
li tás mint kü lönb ség, a fáj da lom és el len ál lás kü lönb sé ge 
és a kü lönb ség ki mond ha tat lan sá ga je le nik meg, va gyis 
ér zé kel he tõ va la mi fé le be tölt he tet len sza ka dék a test és a 
nyelv, a vágy és a szó kö zött. Az álom e jel lem zõ i ben, a 
köl dök je len tõ sé gé ben, a mi cé li umsze rû rizomatikus je len-
tésszó ró dás ban új ra na gyon fon tos tit kot je lez a szub jek ti-
vi tás ter mé sze té rõl, új ra az álom ról szól az álom14. Né mi 
kitérõként, de ta lán ér de mes idéz ni Walter Benjamin 
ha son ló ér tel mû meg jegy zé sét utol só, kéz irat ban ma radt 
Pas  szá zsok cí mû mû vé bõl:

Az óko ri Gö rög or szág ban mu tat tak olyan he lye ket, 
ahol az al vi lág ba vitt le az út. Éber itt lé tünk is olyan 
or szág, ahol van nak al vi lág ba ve ze tõ rej tett he lyek, 
meg an  nyi ész re vét len hely, aho vá az ál mok tor kol la nak. 
Nap pal mit sem sejt ve me gyünk el mel let tük, de alig hogy 
el jön az álom ideje, kapkodva ta po ga tunk vis  sza ezek re a 
he lyek re és el tû nünk a sö tét járatokban”15

Paul de Man rö vid írá sos meg jegy zé sé ben, amit 
Felman a sa ját írá sá hoz csa tolt, a kö vet ke zõt fû zi mind-
eh hez hoz zá: „Az én egyet len kér dé sem, ha sza bad ezt 
mon da nom, a köl dök szint jé rõl buk kan fel. Mit te he-
tünk e jel manifeszt bi sze xu a li tá sá val, amely ép pen 
an  nyi ra el vá laszt, mint amen  nyi re egye sít, és amely 
meg szö kik a ne mek kö zöt ti kü lönb ség alól. A köl dök 
egy cso mó, ame lyet el vág nak, és mint ilyen, sok kal 
in kább fi lo zó fi ai, mint ana li ti kus.” (68). De Mannak 
két ség te le nül iga za van ab ban, hogy a köl dök nem a 
nõ i ség tu laj do na, sõt a ne mi ség elõt ti tes ti jel, min den ki-
nek van köl dö ke, je le egy egy kor volt ka pocs nak, mely 
az em bert az anyá hoz fûz te. Ez a ka pocs azon ban el lett 
vág va, a cso mó en nek je le, de a gor di u szi cso mó nem 
ki ol dás, meg ol dás, nem ana lí zis, ha nem egy erõ sza ko-
san re duk tív tu laj do ní tás, meg ne ve zés, fo ga lom má 
for dí tás, fél re ér tés, az az alap ve tõ en fi lo zó fi ai gesz tus. 
Pon to san ilyen ér te lem ben mond ja Paul de Man az ol va-
sás, az ér tel me zés ter mé sze té rõl, hogy „ol vas ni pe dig 
nem más, mint meg ér te ni, kér dez ni, tud ni, fe lej te ni, 
ki tö röl ni, el tor zí ta ni, meg is mé tel ni – va gyis nem más, 
mint az a vég te len meg sze mé lye sí tés (prozopopeia), 
amely nek ré vén a ha lot tak ar choz és hang hoz jut nak, 
amely el mond ja vég ren de let ük al le gó ri á ját, más fe lõl 
le he tõ vé te szi szá munk ra, hogy meg szó lít suk õket.”16 
De eh hez hoz zá kell ten ni de Man egy má sik mon da tát: 
„Mi helyst egy hang vagy arc nyel vi té te le zé sét ért jük a 

13  Eb ben a mon dat ban mó do sí ta nom kel lett az egyéb ként ki tû nõ for dí tást. A ma gyar szö veg ugyan is így szól: „köl dök zsi nór, amely ös  sze kö ti az 
is me ret len nel”. A né met ere de ti vi lá go san köl dök rõl be szél: „gelichsam einen Nabel, durch den er mit dem Unerkannten zusammenhängt”. 
A for dí tá si „té ve dés” per sze új ra álomas  szo ci á ció, to vábbál mo dás: a for dí tó, Hol lós Ist ván, az el vá lasz tott ság he lyett in kább a kap cso la tot, a 
köl dök zsi nórt hang sú lyoz ta vol na. 

14 Er rõl, az álom köl dö ke té má ról so kat ír tak az el múlt pár év ben, de er re most nem tu dok ki tér ni.
15 Benjamin, W.: A szi ré nek hall ga tá sa – vá lo ga tott írá sok. Bu da pest, Osiris, 2001, 210.
16  De Man, Paul: Az el tor zí tott Shel ley (Ford: Kul csár Sza bó Zol tán) , In: Han sá gi Ág nes–Hermann Zol tán (szerk.): Új ra gon dol ni a ro man ti kát, 

Bu da pest, Ki já rat Ki adó, 2003. 183.
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prosopopeia re to ri kai funk ci ó ján, meg ért jük azt is, hogy 
nem az élet tõl va gyunk meg foszt va, ha nem egy olyan 
vi lág alak já tól és ér tel mé tõl, mely ki zá ró lag a meg fosz tás 
út ján tör té nõ meg ér tés ré vén hozzáférhetõ”.17 Nyil ván va-
ló: azok nak az as  szo ci á ci ók nak, ame lyek vég te len fo lya-
mat ban to vább ír ják az ál mot, iga zá ból ket tõs sze re pük 
van: épí te nek, de ugyan ak kor a tel jes meg ér tés le he tõ-
sé gét is ki zár ják, nyo muk ban tu dunk va la mit, de olyan 
tu dás ra ju tunk, amely a tu dás be tölt he tet len hi á nya i nak 
men tén for má ló dik. Lé te zik te hát va la mi olyan „kö zött”, 
olyan „köz tes ség”, amely, mint a köl dök, a test és a szó, 
az egy ér tel mû en kon cent rá ló dó és a vég te le nül szer te fu tó 
kö zött, lé tünk ös  sze fo gott ra ci o na li tá sa és ener giafo lya ma-
ta ink mi cé li um sze rû szét szó ró dá sa köz tes sé gé ben lé te zik. 
Ez a so se de fi ni ál ha tó, min dig el vá gott, de min dig fel hí-
vó an, ka cé ran szem be tû nõ a szub jek tu munk, sze mé lyes 
ben sõ sé günk ma ga.

Az álom köl dö ké nek metaüzenete az, hogy a szub-
jek tum olyan fo lya ma tok ból áll, épül fel, ame lyek egy 
bi zo nyos pont (a test pont ja és a je len tés meg sû rû sö dé si 
pont ja), az az a köl dök kap csán egy szer re kon cent rá lód-
nak és decentrálódnak. A szub jek tum fo lya ma tai va la mi-
lyen alap ve tõ is mert ség, meg is mert ség men tén ál lít ha tók 
ös  sze, ugyan ak kor még is el tûn nek az is me ret len be. Fre ud 
itt „olyan mó don épí ti új ra az em be ri szub jek ti vi tást, hogy 
az én hez va ló vi szo nyá ban decentrálja azt.” (Lacan, The 
ego, 116–117.).

Az álom fo lya mat ter mé sze te
– az álom mun ka

Ér de mes len ne ös  sze gez ni azo kat az el ve ket, ame lye-
ket a pszi cho a na lí zis az álom mal kap cso la tos vé get nem 
érõ, még is ki rá lyi úton gyûj tött. El sõ sor ban vi lá gos, hogy 
az álom lé te zé se egyen lõ ér tel me zé sé vel, Fre ud azon 
gon do la ta, hogy az álom nak ér tel me van, va ló já ban azt 
je len ti, hogy az álom a bel sõ ér te lem ke re sés, az ér te lem-
te rem tés egyik leg je len tõ sebb, mond hat nánk mo dell sze rû 
ese mé nye. Nem el sõ sor ban sze man ti kai, ha nem ki ne ti kai 
fo ga lom, nem an  nyi ra je len tés, mint in kább cse lek vés, 
je len téskép zõ dés, te rem tõ dés. Az, hogy ér tel me van, nem 
azt je len ti, hogy utal va la mi re, ha nem azt, hogy meg csi-
nál, tel je sít, ki elé gít va la mit (a vá gyat). Egy faj ta tisz ta 
performativitás. Fre ud ezt úgy fo gal maz za meg, hogy az 
álom hallucinatorikus.

Az álom nak és álom fej tés nek leg fon to sabb sa já tos sá ga 
a ha tár hely ze ti ter mé sze te. El sõ szin ten, mond hat nánk: 
fe no me no ló gi ai szin ten, az éb ren lét és al vás kö zöt ti ha tár-
hely zet, még pon to sab ban ha tár át lé pés, al vás ból vagy 
va la mi lyen al vás hoz ha son ló ál la pot ból szár ma zik, de 
min dig az éb ren lét be tor kol lik. Fre ud egy ké sõb bi ta nul-
má nyá ban rész le te sen is fog lal ko zik az zal, hogy az al vás 
reg res  szív, az al vó „kö zel jut ah hoz az ál la pot hoz, amely-
ben az élet kez de tén volt. Az al vás szo ma ti kus ol dal ról 
néz ve tu laj don kép pen az anya méh ben va ló tar tóz ko dás 

ál la po tá nak visszaállítása”18. Pontalis sze rint „min den 
álom, mint az ana lí zis tár gya, az anyai test re utal”19. A 
tö ké le tes reg res  szi ó jú, vol ta kép pen álom nél kü li al vás 
iga zá ból csak el vi leg vagy ta lán még úgy sem lé te zik, 
ide á li san tel jes reg res  szi ó ját va la mi min dig meg za var ja: 
a tu dat ta lan ener gi á i nak, in du la ta i nak egy ré sze az el al-
vás el le né re is ak tív ma rad. Az álom pe dig pon to san az 
az el len ak ció, amely meg pró bál ja ke zel ni ezt a kö tet len 
in du la tot, ezt a he te ro gén je len sé get az zal, hogy a ma ga 
hallucinatorikus tech ni ká já val eze ket az in du la ti nyo mo-
kat ke ze li, ki elé gí ti, ak ti vi tá su kat, ener gi á ju kat fel ve szi 
és el in té zet té te szi. Az álom te hát „egy pro jek ció is, egy 
bel sõ fo lya mat kül sõ vé té te le” (Áf. 118.), egy faj ta sa já tos 
rep re zen tá ció, rög zí tés, és mint ilyen vol ta kép pen el foj tó, 
cen zú rá zó sze re pû. Ugyan ak kor ez az el foj tás két ar cú, 
mert csak vég sõ ered mé nyé ben lesz (szim bo li kus) nyel vi 
ter mé sze tû, alap já ban vé ve ké pi: „A gon do la tok (a reg-
res  szi ós út so rán) – fõ ként vi zu á lis – ké pek ké ala kul nak, 
te hát a szókép ze tek a ne kik meg fe le lõ dol gok kép ze te i re 
ve ze tõd nek vis  sza. Olyan ez, mint ha az egész fo lya ma-
tot az áb rá zol ha tó ság szem pont ja ve zé rel né” (Áf. 122). 
Kü lö nös az, hogy ezek a vi zu a li zá ló dott in du la tok az tán 
az álom el mon dá sa kor nyel vi vé transz for má lód nak, és ez 
az ak tus új ra in terp re tá ció, új ra el foj tás, cen zú ra jel le gû, 
egy ko he rens rend rá te le pí té se a ter mé sze tük tõl fog va 
még je len tõs mér ték ben in ko he rens, flu id ké pek re.

Az álomtör té nés egy to váb bi szem pont ból is ha tár-
hely ze tû: az ener giater mé sze tû és kog ni tív ter mé sze tû 
pszi chés kom po nen sek ket tõ ssé ge kö zött ját szó dik le, for-
dí tás he te ro gén fo lya ma tok kö zött. Ezt a ha tár hely ze tet 
az elõb bi fe no me no ló gi ai jel leg he lyett dekonstruktívnak 
(dekonstrukciós hermeneutikai ter mé sze tû nek) ne vez het-
jük. Nem olyan, mint két nyelv kö zöt ti for dí tás, hisz ezek 
kö zött gram ma ti kai, sze man ti kai (va gyis szim bo li kus) 
ho mo ge ni tás áll fenn (bár min den nyelv ben van va la mi 
he te ro gén érin tett ség, és ez a for dí tás ban dekonstruktív 
kom po nens ként meg je le nik, „be za var”). A for dí tás két 
kom po nen sé nek egy más sal kap cso la tos he te ro ge ne i tá sa 
az zal jár, hogy a for dí tás min dig fél re ér tés, tor zí tás, nincs 
azo nos be szédszint, for dí ta ni mu száj, de le for dí ta ni le he-
tet len.

Ha tár hely ze ti jel le ge je le nik meg ab ban is, hogy az 
álom – leg alább is ab ban az ere de ti, éj sza kai for má já ban, 
ami rõl per sze csak hal vány ér zé se ink van nak – ere de ti leg 
ké pi ter mé sze tû, az álom fel idé zé se, el mon dá sa vi szont 
nyel vi. Az álom fo lya mat te hát az ima gi ná ri us és a szim-
bo li kus ha tár hely ze té ben mû kö dik. Fel te he tõ a kér dés, 
hogy „va jon ugyan úgy em lé ke zünk egy álom ra, mint 
ahogy egy olyan ese mény re, amely meg tör tént, és amely 
lo ka li zál ha tó valahova?”20 Lacan fi gyel mez tet, hogy ez 
Dzsuang Dzi és az ál ta la ál mo dott, il let ve õt ál mo dó lep ke 
prob lé má ja. Fre ud itt meg pró bál vi lá gos el vá lasz tást ten-
ni: a va ló ság pró ba le he tõ sé gé vel, fo gal má val vé di ki azt, 
hogy az álom a hal lu ci ná ció re a li tá sá nak ere jét kap has sa. 
De az em lék fo gal ma, egy álom mint sa já tos em lék nyom, 
en nek természete21, el tû né se, fel buk ka ná sa még is el tér 

17 De Man, Paul: „Az ön élet rajz mint arc ron gá lás.” (for dí tot ta: Fogarasi György). In: Pom pe ji 1997. 2–3. szám, 105.
18 Fre ud, S.: Be ve ze tés a pszi cho a na lí zis be. Bu da pest, Gon do lat Ki adó, 117.
19 Pontalis, i. m.: 29.
20 Lacan, i. m. 125.
21  Fre ud er rõl a kér dés rõl az un. „fe dõ em lék” kap csán írt rész le te seb ben. A fe dõ em lék a nap pa li élet álo mi em lé ke, egy olyan élet ese mé nyé, 

amely va ló ban meg tör tént, de ami att, hogy tu dat ta lan in du la tok, ener gia-tö me gek kap cso lód tak rá, a min den na pi élet ben meg okol ha tat lan, 
tün dök lõ fon tos sá got nyer tek. 



at tól, ahogy az éb ren lé tünk ben ta pasz talt, ér zé kelt, hal lott 
dol gok em lék ként rög zül nek ben nünk. 

A ha tár át lé pé sek so rán az álom transz for má ci ós erõk 
te re pé vé vá lik. Ezek a transz for má ci ós erõk az el len ál lás, 
az el foj tás, a cen zor. Az el foj tás min dig egy rög zí tett je len-
tés ki ala kí tá sá nak aka ra tát tar tal maz za, olyan je len té sét, 
amely az én be in teg rál ha tó. Min den el foj tás re duk tív, 
de árul ko dó an re duk tív. A cen zor min dig egy ér tel mû vé 
akar ja ten ni az ál mot, az álom foly ta tá sai, as  szo ci á ci ói 
vi szont min dig fel bont ják ezt az egy ér tel mû sé get, za va ró, 
meg bon tó sok fé le sé get épí te nek be, ame lyek kel szem ben 
az én újabb integratív gesz tu sok ra kény sze rül. A tu dat ta-
lan min dig ki bú jik. Lacan fi gyel mez tet ar ra, hogy a két, 
Fre ud ál tal hasz nált ágencia, a cen zor és az el len ál lás 
más és más ter mé sze tû, ere de tû. A cen zor egy „má sik” 
diszkurzus, va la mi kül sõ projektálódása, meg je le né se a 
szub jek tum ban, még pe dig azé az ins tan ci áé, amit Fre ud 
ké sõbb fe let tesén nek ne vez. Az el len ál lás vi szont az én 
te rü le té rõl szár ma zik, a sa ját nárcisztikus konst ruk ció pro-
duk tu ma, „az el len ál lás az én ima gi ná ri us funkciója”,22 
az ön ma gam tü kör stá di um ban meg for mált struk tú rá já ból, 
egy faj ta primér, bel sõ rend ér de ké bõl szár ma zik.

Az álom ki je löl, be jár ma gá nak egy bi zo nyos lel ki, bel-
sõ te ret. A ha tár át lé pé sek moz du la tai meg mu tat ják eze ket 
a hi po te ti kus te re ket, mo da li tá so kat. Az álom meg ha tá ro zó 
te rei a tu dat ta lan és a tudatelõttes, il let ve a tu da tos. Ezek-
ben a te rek ben vagy ta lán lel ki mo da li tá sok ban az álom 
(és a szub jek ti vi tás) több fé le meg je le né si for mát vesz fel. 
A tu dat ta lan in du la tai, ener giavi szo nyai bi zo nyos ké pi 
ma rad vá nyok ra, le ké pe zõ dé sek re ta pad nak rá, ezeket az 
el sõd le ges képzõdményeket ne ve zi Fre ud álom gon do lat-

nak. Az álom gon do lat to váb bi transz for má ció, for dí tás (az 
álom mun ka) ré vén ke rül het be a tudatelõttesbe (ez a lá tens 
álom tar ta lom), en nek az át dol go zás nak az ered mé nye ként 
vál hat ér zé kel he tõ vé: manifeszt álom má. Fre ud nál egy ér tel-
mû en ér zé kel he tõ egy faj ta el dön tet len ség. A lá tens versus 
manifeszt egy fel szí nen igen egy sze rû és csá bí tó ér tel me zé-
si pá ros nak tû nik, kön  nyen ar ra gon dol ha tunk, hogy más 
dol gunk sincs, mint a manifeszt tar tal ma kat (me lyeket 
mond juk egy vers szö ve gé hez ha son lít hat nánk) egy sze-
rû en vis  sza kell for dí ta ni a lé nye gi mon da ni va ló ra, az 
álom (a vers) rej tett üze ne té re. Azon ban pon to san az 
elõbb jel zett he te ro ge ne i tás mi att az ilyen gesz tus sú lyos 
re duk ció, el há rí tá sa, ki vé dé se a sze mé lyes ség, a ben sõ ség 
mé lyebb ta pasz ta la tá nak. Ta gad ha tat lan per sze, hogy az 
el foj tás, a cen zor ép pen er re akar min dig rá ven ni min ket. 
Az Ir ma-álom per sze min den ér tel me zõ ese té ben, töb bé-
ke vés bé ki ke rül he tet len mó don pon to san ilyen el tor zí tó 
el zá rá sok hoz ve zet. Az álom utóbb em lí tett ér tel me zõ i-
nél (Lacan, Felman) per sze már az a ra di ká lis újí tás (az 
a poszt mo dern), hogy mi köz ben ki ke rül he tet le nül õk is 
egy (új) rej tett üze net fel mu ta tá sát is ered mé nyük nek gon-
dol ják, ér tel me zé sük köz pon ti kér dé se ként tár gyal ják az 
ér tel mek sta bi li zál ha tat lan sá gá nak, rög zít he tet len sé gé nek 
mód szer ta ni té nyét. Sõt egész pon to san azt, hogy min den 
el ke rül he tet len rög zí tés a fél re ér tés, a méprise, anél kül 
per sze, hogy ez a fél re ér tés va la mi lyen bölcs ak tus sal, for-
du lat tal va la ha is vég le ges be lá tás sá vál hat na: „vál lal ko zá-
som nem megy túl azon az ak tu son, amely ben benn fog lalt 
és ezért egyet len le he tõ sé ge a hi bá já ban rej lik, va gyis a 
fél re ér tés ben” – ír ja Lacan23

A meg ér tés vá gya és a fél re ér tés ered mé nye alól per sze 

22 Lacan, i. m. 120.
23 Idé zi Sh. Felman, i. m. 122.
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Fre ud se tud ta ki von ni ma gát, de en nek az el lent mon dás-
nak a be mu ta tá sa fon tos el vi kér dé sek hez ve zet het min ket. 
Ami kor az Ir ma-álom elem zé sé nek vé gén ki je len ti, hogy 
a meg fej tés eredményeként „az álom ‚értelme’ fel tá rult” 
és hogy az álom „tar tal ma te hát: vágy tel je sü lés, mo tí vu-
ma: vágy” (Áf. 93.). Az álom eb ben a meg kö ze lí tés ben 
nem más, mint a manifeszt tar ta lom mö gött fel tárt lá tens 
ér te lem, az, amely köz vet le nül vágy tel je sí tõ sze rep pel 
mû kö dik. Ha elhisszük, meg nyu god ha tunk, hi szen kész 
a vég le ges meg fej tés, a manifeszt je lö lõ mö gött ott van a 
lá tens jelölet.

A könyv má so dik ré szé ben, az „Álom mun ka” cí met 
vi se lõ fe je zet ben azon ban egy ér de kes 1925-ös be tol dást 
ol vas ha tunk, mely mint ha meg kér dõ je lez né ezt a bi zo-
nyos sá got:

„Most, mi u tán leg alább az ana li ti ku so kat si ke rült meg-
ba rát koz tat nom az zal a gon do lat tal, hogy a nyil ván va ló 
álom he lyé be az ana lí zis ré vén nyert je len tést kell ten ni, 
egy más faj ta ös  sze té vesz tés bû né be es nek és ma ka csul 
ra gasz kod nak is hoz zá. Eb ben a lap pan gó álom tar ta-
lom ban ke re sik ugyan is az álom lé nye gét és köz ben nem 
ügyel nek a lap pan gó álom gon do lat és az álom mun ka 
kü lönb sé gé re.”

E szö veg bõl egy ér tel mû, hogy Fre ud a ko ráb ban oly 
fon tos nak tar tott rej tett ér te lem (az az egy sze man ti kai egy-
ség) he lyett egy bi zo nyos (egyéb ként ugyan csak rej tett 
ér tel me zés ben re konst ru ál ha tó, is mé tel he tõ) ak ti vi tást, az 
álom un kát te szi kö zép pont ba. A gon do lat me ne tet a kö ve t-
ke zõ kép pen foly tat ja:

„Alap já ban vé ve az álom nem más, mint gon dol ko dá-
sunk sa já tos for má ja, mely az al vás ál la po tá nak fel tét elei 
kö zött vá lik le het sé ges sé. Ezt a for mát az álom mun ka hoz-
za lét re, mely az álom egye dü li lé nye ges vo ná sa, sa já tos-
sá gá nak egyet len ma gya rá za ta.

Az álom lé nye ge, lé te zé si for má ja, ak ti vi tá sa, az álom-
mun ka: re to ri kai ter mé sze tû, jel lem zõ ese mé nyei a sû rí tés, 
az el to lás, az áb rá zol ha tó ság ra tö rek vés és a má sod la gos 
meg for má lás (az utób bi ket tõt egy sze rû sít ve képiesítésnek 
és narrativizálásnak is mondhatnánk). Az álom mun ka 
azon ban nem, vagy leg alább is nem el sõd le ge sen sze man-
ti kai, ha nem »formai« jel le gû, az álom a »gondolkodás 
sa já tos formája«, olyan, amely pár hu za mos az éb ren lét 
ra ci o ná lis gon dol ko dá si stra té gi á já val. Az álom egy 
olyan je lö lõso ro za tot, je lö lõstruk tú rát mû köd tet, amely 
nem a je lölt re akar vo nat koz ni, ha nem egy le zár ha tat lan 
ak ti vi tást in dít el, hi szen az álom mun ka »ébrenléti« pár ja 
az álom fej tés, amely rõl pe dig már lát tuk, hogy vég te le nül 
foly tat ha tó. A mai interpretátor ezért gyak ran nem va la mi 
je len tés ki mon dá sá ra tö rek szik, ha nem azon gon dol ko dik, 
hogy mi mó don fo lyik az álom ban, a szub jek tum ban a 
je len té sek ter me lé se, fel ada tá nak azt tart ja, hogy az ál mot 
»értelmezõ erõk po le mi kus te re pé nek tartsuk«, ame lye ket 
or ga ni zál nak és dez or ga ni zál nak ke ze let len, tu dat ta lan 
ha tá sok ismétlõdései.”24

Fre ud az álom mun ka sze re pé nek ilyen hang sú lyo zá sa 

mel lett egy to váb bi alap ve tõ prob lé mát is fel ve tett, amely 
ugyan csak az álom sta bil meg fej té sé nek, le for dít ha tó sá gá-
nak hi tét kér dõ je le zi meg. Az álom mun kát tár gya ló fe je-
zet ele jén tár gyal ja az álom tar ta lom és az álom gon do lat 
kap cso la tát, mint „egy azon tar ta lom két áb rá zo lá sa két 
kü lön bö zõ nyel ven (…) mint ha az álom tar ta lom az álom-
gon do la tok le for dí tá sa vol na két kü lön bö zõ nyel ven” (Áf. 
199.). Fre ud azon ban rög tön jel zi, hogy ez a „for dí tás” 
nem sze man ti kai meg fe le lés (egy je lö lõ–je lölt-vi szony) 
alap ján tör té nik, ha nem úgy, ahogy ezt egy kép rejt vény 
te szi. A ré busz, a kép rejt vény nem hermeneutikai je len-
ség, a köz vet le nül ka pott kép nek nincs (akár me ta fo ri kus) 
vo nat ko zá sa, ha nem az egy sé ges nek lá tott, „ke re te zett” 
ké pet ele me i re kell szét szed nünk, és az egyes ele me ket 
kell va la mi lyen ér te lem ben he lyet te sí te nem, je len tés sel, 
struk tú rá val, vagy va la mi lyen szó elem (pl. egy szó tag) 
ma te ri á lis anya gá val. A ré busz hoz va la mi fé le kül sõ 
kulcsot,25 amely nek a je len tés hez nincs kö ze, ha nem 
sok kal in kább az el rej tõ szán dék dekonstruktív me cha-
niz mu sa ként fog ha tó fel. En nek a fél re ve ze tõ, el rej tõ 
szán dék nak rész le te sebb elem zé sét ad ja Fre ud az 1917-es 
Be ve ze tés a pszi cho a na lí zis be cí mû mun ká já nak álom ról 
szó ló fe je ze té ben kö zölt, az álom ele mé rõl szó ló gon do la-
ta i val. Az álom ele mét Fre ud „pót lék”-nak ne ve zi, mely 
nem jel, ami vo nat ko zik va la mi re, ha nem fel ada ta sok kal 
in kább az el rej tés, a nemmeg mu ta tás. Az álom nem ki fe-
jez ni akar, ha nem csak ki ját sza ni, ki elé gí te ni, mi köz ben 
lát ha tat lan ná akar ja ten ni azt, amit meg va ló sít. A pót lék 
itt olyan va la mi, mint ami kor kin cset akar el rej te ni va la ki 
egy fal ba. Ak kor rej ti jól, ha az adott tég lán, ami mö gé a 
dol go kat tet te, sem mi sem lát szik, de a tég la még is meg-
ta lál ha tó, az el rej tés nem vá lik el vesz tés sé. A pót lék fél-
re ve ze tõ, nem ve ze tõ, pon to san ab ban az ér te lem ben kell 
ol vas ni, mit ko ráb ban a de Mantól idé zett szö veg je lez. 
Az ol va sás, az álom fej tés nem iga zán az ér te lem meg ta lá-
lá sa, ha nem a rej tett ség el vé nek a fel fe de zé se.

24 Mehlman, J. Trimethylamin: Notes on Freud’s Spe ci men Dream. Diacritics, 6.1, 1976. 43.
25  Leclaire, Serge: Psychoanalysing – On the Order of the Unconscious and the Practice of the Letter. Stanford, Stanford University Press, 1998. 

Leclaire ér de kes elem zé sét ad ja a ré buszprob lé má nak.


