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tudatalattival való foglalkozás, hogy az álomtartalmak 
magától értetődő módon kerülnek műalkotásokba. 
A tudatalattival való találkozás azonban nem feltétlenül 
álomként, álmot tematizáló műként manifesztálódik. 
Ugyanakkor a művészek számára nem ismeretlenek az 
álommal kapcsolatos pszichoanalitikus elméletek, így 
kiváltképp az álmaikkal reflektált viszonyt ápoló művé-
szeknél evidens (-nek tűnik) alkotásaik álomszerűsége. 
Ez egyaránt megmutatkozhat a művek szerkezetében, 
témájában és műfajában – pontosabban abban, 
ahogyan a művészek ezekkel bánnak. Másfelől az álom 
mint téma – explicite – viszonylag ritka,3 aminek az okát 
a kortárs művészet extrovertált, társadalmi kérdések 

BoDóczky istván: Falfestmény, 2008, installáció
Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár, Székesfehérvár

Figyelembe véve, hogy az álmok milyen 
jelentős szerepet töltenek be a kultúrában 
– legyenek azok megfejtésre váró isteni 
üzenetek, ördögi sugallatok, a jövőt megha-
tározó jóslatok vagy tudatalattink üzenete –, 
természetes, hogy az álommal kapcsolatos 
ábrázolások az ókor óta ismertek az európai 
vizuális kultúrában. Ábrázolták az álom 
istenét (Hüpnosz, Somnus), az alvókat, illetve 
álmodókat; utalásokat tettek az álomlátásra 
szárnyas figurával az alvók mellett (mint a 
középkori Háromkirályok álma kőfaragásokon), 
az álom tartalmára (Jákob álma) vagy 
megfejtésére (József megfejti a fáraó álmát). 
Az újkor elején a középkori ikonográfiai típusok 
éltek tovább (Szent József álma), és még 
sokáig leggyakrabban az álmodót jelenítették 
meg. Ahogy azonban az álommal kapcsolatos 
képzetek lassan megváltoztak,1 a közösség 
életét meghatározó királyok és papok jósálmait 
a képi ábrázolásokon is kezdték felváltani a 
személyes álomtartalmak.

Az álmok a művészet történetében először 
a lélek rejtelmei, homályos, kiismerhetetlen 
mélységei felé forduló romantikában nyertek 
különös jelentőséget mint inspiráció, téma, 
kiaknázandó terület. Majd a 19. és 20. század 
fordulóján, a szimbolista művészetben – a 
pszichoanalízis kibontakozásával egy időben 
– nőtt meg az álom iránti érdeklődés.2 Ez a 
trend az 1920-as évektől teljesedett ki: az 
álmok és a tudattalan művészi „kutatása” a 
szürrealizmus egyik fő programjává vált – 
immár a pszichoanalízis ismeretében, amikor 
sok alkotó felhasználta ennek eredményeit.

Ilyen előzmények után azt gondolhatnánk, 
hogy az álom ma egyre nagyobb szerepet 
tölt be a művészetben, de ehelyett igen 
ambivalens a kortárs művészet álomhoz 
fűződő viszonya. Egyfelől az álmok jó 
ismerősök, implicite erősen jelen vannak, mivel 
a kortárs kultúrába olyannyira beivódott a 
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felé forduló létmódjában kereshetjük. Bár az 
„álom” címként többször is felmerül – például 
Dream my dream,4 A művészetben az álmok 
valóra válnak,5 Dream and Reality6 –, az 
többnyire, jóllehet nem ok nélkül, a vágyakat 
jelenti, nem az álmokat.

Bodóczky Istvánt7 2008-ban olyannyira foglal-
koztatta az álom, hogy visszatekintő kiállítá-
sának az Álomfejtés címet adta.8 Bár korábban 
is lejegyezte olykor az álmait, és készített 
„álom-képeket” (a kiállításon is szerepelt 
kettő: Nefertiti álma, 1992; Álom-rajz, 
19969), a cím aktualitását egy 2005 tava-
szán látott álma adta: „A házamban állok. 
Felnézek és látom, hogy a tető elválik a 
háztól. A falak és a mennyezet között már 
vagy félméternyi rés van.”10 A jungiánus 
álomszimbolika11 szerint a ház középső 
része, ahol a hétköznapi élet folyik, 
megfelel a testnek, a tető pedig a léleknek 
(szellemnek). Ez az álom tehát a testtől 
elválni készülő lélek képén keresztül egy 
halálos betegség eljövetelére utalt. Bár 
a művésznek már az álmát megelőzően 
is voltak testi tünetei, mindaddig nem 
fordult orvoshoz. Ezután pedig azonnal 
életmentő műtétet hajtottak végre 
rajta. Azóta Bodóczky István leírja és 
művészi programjába építi az álmait. 
2008-ban Székesfehérvárott rendezett 
kiállítása csak néhány új, álom témájú 
képet tartalmazott,12 mégis kimondottan 
az álommal foglalkozott, voltaképp 
kiterjesztett álomfeldolgozás volt. 
Ennek során a művész az álomképeket 
fizikai képekké, installációkká fordította, 
illetve a cím által életművét – amelyet 
a kiállított alkotások képviseltek – egy 
megfejtésre váró álomsorozatként kínálta 
fel. E nagyszabású munka óta a művész 
ugyan eltávolodott az álom témájától, de 
az olykor-olykor mégis előkerül.13

Már a kiállítási meghívó is sokatmondó: 
képe a tudatküszöb metaforikus 
reprezentációja. A víz alatti, sötét táj 
fotografált felületén fehér vonalak: írás és 
rajz jelennek meg, mint a feledés mély-
ségeinek felszínén az emlékezés nyomai 
vagy mint a tudattalanból felmerülő 
bizonytalan, mégis világos, racionális, saját 
eredetüket felülíró kezdemény(ezés)ek.

Egy keskeny karámban haladok előre. 
Nagy, fából tákolt karámajtók nyílnak 
meg sorba, amint megyek. Az utolsónál 
megtorpanok. Nagy, sötét, szürke kutyák 
állják utamat. Eszembe jut, hogy nem 
szabad félelmet mutatni. Határozottan 
belépek. A legközelebb álló kutya 
szelíden hátrálni kezd.14

Ez Bodóczky egy másik, 2006-2007-es álma. 
Az álom főszereplőjét megjelenítő Álomkutya 
a retrospektív kiállítás egyik kulcsműve volt. 
Ekként jellemezte Aknai Katalin is.

BoDóczky istván: Kis tájkép, 1983, papír, akvarell, 28×22 cm
Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár, Székesfehérvár

Rácsodálkozunk a nyugtalanító, furcsa figurára. 
Fenséges alakja a nagy felületek törvényének 
engedelmeskedik. Fülét és orrát valamilyen látha-
tatlan szél irányába veszi, négy lábát a talajnak 
feszíti – ha volna ilyesmi a lába alatt. De nincs is 
rá szüksége, mert ő az árnyékkutya, […] az alvilág 
és a holtak, de itt talán még inkább a lélek dolgai 
körül bábáskodó egyiptomi istenség e világi inkar-
nációja, aki egy bizonyos pillanatban felbukkant, és 
Bodóczky társául szegődött.15

Ez az álombeli kutya egy másik képnek is a főszereplője 
lett: negatív alakja félig lép a képtérbe, hogy helyet 
hagyjon az álomleírásnak. Ezt a képet Bodóczky egy 
El Kazovszkij tiszteletére rendezett kiállításra készí-
tette.16 Azért is választotta ezt a motívumot elhunyt 
kollégája emlékezetére, mert ez egyben Kazovszkij fő 
motívumára, a sakál-farkas-kutya figurára is utal.

Bodóczky Székesfehérvárott a kiállításon belül egy 
Álomkamra című, külön szobát is berendezett, egy 
kis teret a térben.17 Ez a rendezési módszer, amikor 
tárgyakat, installációkat vagy filmeket valamilyen 
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analógiának, amelyben nem azonosságok állnak fenn, 
hanem utalások sejlenek fel – például lelki jelenségek és 
viszonyok, valamint képi és szöveges minőségek között.

A benne lévő alkotások sokféleségéből és kiszámított 
elrendezéséből fakadt, hogy az Álomkamra ilyen sűrű 
magként funkcionált. Míg a kiállítás egésze huszonkét év 
túlnyomórészt bambusz- és papíralapú, szabad körvo-

nalú munkáiból nyújtott mintegy száz műből álló 
válogatást, addig ebben a kis szobában sokféle 
technika, műfaj, méret, téma és stílus volt jelen. 
A fotográfiák, installáció, kollázsok, szitanyomat, 
ceruzarajzok, pasztellek és akvarellek között 
voltak ábrázoló és absztrakt művek (lírai és 
geometrikus változatban), monokróm és színes 
munkák. A változatosság mindazonáltal nem 
cél volt, hanem a témában, az álomfejtésben 
való merítés óhatatlan velejárója. A „szabad 
asszociációsnak” mutatkozó elrendezés való-
jában a különböző szempontok érvényesítéséből 
adódott, ahogyan a térben a keresztbe-kasul 
egymásra utaló munkák láthatatlan hálózatot 
alkottak. A visszatekintés pedig nem állt meg 
1986-nál, hanem mélyebb időrétegekig hatolt, 
felhozva gyerekkori, illetve ifjúkori emlékeket.

A fő helyen, a bejárattal szemközti falon 
egy nagy méretű kollázs kapott helyet, egy 
összefonódó, libikókázó emberpár élénksárga 
sziluettje: a rácsszerkezetre feszített, vékony 
papírból formált ikeralakokon halvány feliratok 
mellett magazinból kivágott képek között 
látható volt egy fa, űrhajósok, az utolsó ítélet 
angyalai a torcellói katedrális 12. századi 
mozaikjából – és így tovább. A mű címével – 
Ébrenlét-fejtés – az alkotó ironikusan utal arra, 
hogy az ébrenlét éppolyan titokzatos, mint 
az álom, és mint a mű, maga is megfejtésre 
vár. Egy ilyen munka központi helyzete révén 
kritikai távolságot teremt az álomfejtés–
alkotás–gyógyítás kérdésköréhez, de ez nem 
a kellő komolyság hiányát fedi el, éppen ellen-
kezőleg: az örökös mérlegelés, gondolkodás, 
vizsgálódás pozícióját jelöli ki.

A bejárat két oldalán, a kezdő- és végpontokon 
elhelyezett alkotások ugyancsak meghatározók. 
Az első a Falfestmény című installáció – megint 
csak ironikus és önironikus: infúziós zacskókból 
infúziós csövek vezettek a falba sárga, piros 
és kék festéket, a festés fő színeit, amelyekből 
– elvileg – minden szín kikeverhető. Ebben a 
metaforában Bodóczky nemcsak a festészet 
anyagát helyezte gyógyászati eszközökbe és 
ezzel életadó pozícióba, amivel a művészet 
gyógyító erejének állított stilizált, szellemes 

emléket, hanem a festést is kissé gyógyításra, de 
legalábbis vérátömlesztésre szorulónak mutatta. 
Harmadrészt úgy tüntette fel, mintha a falfestmény 
szinte magától, láthatatlan módon készülne, mintha 
elég lenne pusztán festékeket vezetni a falba. Ezek a 
behelyettesítések és felcserélések – a színtanlecke, 
a festészet és az élet fenntartása vagy életmentés 
között – játékos asszociációkat elindítva szólnak élet és 
művészet összefonódásáról. Az utolsó kép, az Éjszaka is 
hazatalálok, szintén talányos, akárcsak a többi: a mini-
malista szitanyomat fekete felületét alul két vízszintes, 
színes sáv szeli át. Szellemesen metszi egymást itt kép 
és szöveg: a sötét, szigorú, kiismerhetetlen képfelület 
(az „éjszaka”) és a „hazatalálok” ismerősséget, szere-
tetet, a cselekvés biztonságát előlegező érzeteket kelt, a 
megszólaló gyerekes önbizalmát konnotálja.

praktikus vagy befogadásesztétikai szem-
pontból elkülönítenek, ma már egyáltalán 
nem szokatlan, Bodóczky esetében azonban 
másról – többről – volt szó. Az Álomkamrában 
is éppúgy Bodóczky-művek kaptak helyet, 
mint a kiállítás többi részében, ahol szintén 
szerepeltek álommunkák. Az egyetlen 
szembeszökő különbség az volt, hogy itt 

a képek között szövegek, álomleírások is 
helyet kaptak. Emellett különbözött a művek 
elrendezése: a nagy termekben a kronológiát 
is szem előtt tartva műciklusok tematikai vagy 
műfaji rokonság szerint voltak csoportosítva, 
míg az Álomkamrában úgymond „szabad 
asszociáció” szerint. Az így elhelyezett munkák 
olyan sűrítményt hoztak létre, ami miatt az 
Álomkamrát az Álomfejtésben nem tudom 
másnak látni, mint a kiállítás belső magvának, 
egy „mély én” metaforának vagy inkább 

BoDóczky istván: Álom-kutya, 2007, bambusz, papír, tus,
Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár, Székesfehérvár
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másik, gyógyulást jelző álom 2005-ből (csak nem az 
ösztönvilág, hanem a kollektív tudattalan felől nézve, 
amelyben az álmodó meglátja a túlvilágot, de vissza-
fordul),21 illetve egy horrorisztikus álom.22

A Traumdeutung cím Freud alapművére utal, a kiállítás 
mégis lebegtette a kérdést: álomfejtésről van-e szó 
vagy pedig műalkotások értelmezéséről. Bodóczky olyan 
rafináltan fonta egymásba az álmokat és a műveket, 
hogy azok az elbeszélés ily módon megalkotott 
terében egymás részei és módozatai lettek, a felfejtés 
munkájának folyamatában együtt hatottak, és együtt 
teremtettek új összefüggéseket.

Az Álomrajz térképszerűségével, 
szaggatott és betűjelekkel 
ellátott vonalaival éppannyira 
emlékeztet szerkezeti vagy 
magyarázó ábrákra, mint külön-
böző vastagodású, helyenként 
szálkás vonalaival érzelem 
vezérelte folyamatok megjelení-
tésére. Absztrakt volta és kettős 
kötődésű karaktere folytán a tőle 
nem messzire elhelyezett Felhők 
áll vele szoros rokonságban. 
Mintha tervrajzok váltak 
volna szabálytalan körvonalú, 
felhőkhöz hasonló alakzatokká, 
vagy épp ellenkezőleg: mintha 
felhők keretbe foglalása 
történt volna. A Tárgyilagos 
rajzoknak18 nem sok közük van 
sem a tárgyilagossághoz, sem 
a tárgyiassághoz. A formák 
viszont egyetlen vonallal vannak 
megrajzolva rajtuk, amit a festői 
bizonytalanságban, homályban 
tartás ellenében tárgyilagosként 
szokott meghatározni a 
művészettörténet. A fotográfiák 
együttese szürrealisztikusan 
rejtélyesnek hatott, ahogy el 
voltak osztva a falon: a jelenkori 
Példázatok fölött (három kis kép 
egy oldalon, amelyek viccesek, 
mint az ajtó előtt fekvő banán, 
vagy meghökkentőek, mint a 
műtéti seb), középen az 1979-es 
Széltorony átlátszó filmre nagyí-
tott fényképe uralkodott. Velük 
ferdén átellenben a művész még 
korábbi múltjából bukkantak 
fel képek. Az Egy paradicsomi 
helyszín két fényképe 1960-ból 
régi emlékeket közvetített: 
egy mezőkovácsházi házat 
ábrázolt Bodóczky gyerekkori 
nyarainak színhelyéről.

A tizenkét álomleírás nem volt 
képekhez rendelve – olyan 
értelemben sem, hogy a 
szövegek és képek nem illuszt-
rálták egymást. Párhuzamos 
elrendezésük ugyan megengedi 
az együtt nézést-olvasást, de 
nem szükséges ezeket egymásra 
vonatkoztatni. Csak alkalmasint 
– sajátos asszociációkat létre-
hozva – bonyolítják és segítik 
a jelentésalkotást. Sorrendjük 
talán véletlenszerű mintázatot mutatott 
(nem követtek időrendet, és nyilvánvalóan 
nem beszéltek el egy „nagy” történetet), de a 
különböző típusú álmok szűk válogatása repre-
zentatívnak mutatkozott: az alkotó-álmodó 
szempontjából jelentős, a néző számára pedig 
érdekes álomleírások kerültek bemutatásra. 
A fő falon volt látható az említett „diagnosz-
tizáló” álom 2005-ből, a legutolsó pedig – a 
címjegyzék szerint – a gyógyulást jelző, ugyan-
csak idézett, kutyás álom 2006-2007-ből. 
A jungi értelemben vett nagy álmok19 közé 
tartozik egy művészi vonatkozású álom,20 egy 

BoDóczky istván: Traumdeutung, 2008, kollázs, kiállítási meghívó
Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár, Székesfehérvár

BoDóczky istván: Egy paradicsomi helyszín, 1960 (2 fénykép: ház Mezőkovácsházán, Toronymodell, 
ciroknád, m: 2,5 m) Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár, Székesfehérvár
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réteghez, látni engedni az oda rajzolt-írt képet – persze 
csak homályosan, ahogyan az álom megmutatja a lélek 
rejtett rétegeit.24 Montázsaiban a semmi absztrakt 
terében sajtótermékekből származó fotografikus 
figurák és motívumok bukkannak fel – hasonlóan 
ahhoz, ahogy a tudattalan felszínén kristályosodnak 
ki értelemteli jelek. Ezek a jelek nem egyediek, hanem 
kollektív képi-kulturális kincseink, törmelékeink. Noha 
kiválasztásuk és egy képtérbe helyezésük szándékos, 
narratív összefüggéseket – mint az álmok elbeszélé-
sénél, megfejtésénél – csak a néző teremthet köztük.25 
Nem elsősorban az álmok és emlékek közös forrása és 
rokonsága miatt tartozik ide, hogy Bodóczky legutóbbi 
munkáiban (Scrapbook)26 nem az álmaival, hanem az 
emlékeivel foglalkozik, hanem e művek tulajdonságai 
miatt. Kis méretű, nem teljesen szabályos27 korongokra 
készített festményeit, kollázsait szövegekkel állítja 
párba. A képek montázsjellegénél is álomszerűbb 
a képek és szövegek közötti nem racionális, nem 
illusztratív, laza kapcsolat. Egy-egy motívum, távoli 
asszociáció köti össze őket, olykor egy-egy hasonló vagy 
azonosnak vélt érzelmi, hangulati elem.

Jegyzetek

 1 „A régiek az isteni hangot, a démoni üzenetet, a jövőjüket keresték és 
olvasták az álom szövegében. A modernek a tudatalatti üzenetét, s talán 
saját ismeretlen magukat.” Heller Ágnes: Az álom filozófiája. Múlt és jövő, 
Budapest, 2011, 24.

 2 Gellér Katalin: Álom és alkotás. Thalassa, 15/3. (2004), 41–55.
 3 Éppen ebben az évben (2016) több álommal kapcsolatos kiállítás is 
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Bodóczky István képeinek álomszerűsége 
azonban nem csupán a témában vagy kiállítási 
kontextusukban rejlik, hanem a stílusban, 
a képalkotási módban is. Műveinek nagy 
csoportjára jellemző ez, főként az 1990-es 
évek első felétől kezdve készített egyre több 
álomszerű képet.23 Olyanokat, amelyeknek 
az álomhoz azáltal van közük, hogy az is két 
világ határán lebeg meghatározatlan terek, 
amorf és határozott alakzatok között. Ezeknek 
a képeknek a gazdag festőisége az álmok 
folyékony tereit idézi. A határozott széleken 
belül minden képlékeny, csupa sejtetés, 
bizonytalanság és homály, bennük halvány 
körvonalú formák, határozatlan kezdetű és 
végű szövegtöredékek lebegnek. A pauszt 
Bodóczky olykor varázsnoteszként engedi 
működni: amikor az hozzáér az alatta lévő 
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