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1 E tanulmány alapjául a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében, Prof. Dr.
Erdélyi Ildikó témavezetésével készült szakdolgozatom szolgált. Az eredeti kutatás öt családot szólal-
tat meg, annak második és harmadik generációs leszármazottait, ezek közül Attila és Aliz története
került bele a jelen írásba. Lásd: Szirtes L. (2010). Traumaátadás holokauszt túlélõk családjaiban.
Szakdolgozat. Budapest: KRE-BTK Pszichológiai Intézet.

„Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer!
Boldoggá tenne most, mert visszavágnék:
haszontalan vagy! nem-lenni igyekszel

s mindent elrontasz, te árnyék!”
(József Attila: Kései sirató)

„Volt egy álmom, hogy anyámmal szeretkezem. De ez annyiban volt komplex, hogy tõ-
lem volt terhes, méghozzá a kilencedik hónapban, és én jöttem kifele. Az álom abban
állt, hogy én a fütykösömet toltam befele, de az én fejemmel összeütközött az én fütyim.
Én próbáltam kifele bújni, tehát az egyik énem ugye, a megszületõ félben lévõ Attila, de
közben a másik Attila, ugye ez most egy skizofrén szituáció, az meg éppen kefélte anyu-
kámat a saját fütyijével. Tuszkoltak vissza engem, a saját fejemet. És ráadásul elélvez-
tem. És akkor a másik Attila, tehát engem egy ilyen iszonyatos spermaözön árasztott el,
ami iszonyatosan gusztustalan volt és undorító.” (Attila, 58)

„Azt konkrétan nem tudom, volt valami gonosz izé, azt hiszem, valami farkas, nem tu-
dom. Sötét volt, és a körmendi háznak az egyik szobájában voltunk, azt hiszem, anyum-
mal meg apummal, fölkerültünk a kályhának a tetejére, és ott el is fértünk valahogy, és
onnan kellett átugrálni nem tudom hova, és két ilyen nem tudom, valamilyen bot volt
a test, és farkas feje volt, szóval ilyen, és azok elõl menekültünk.” (Attila lánya, Aliz, 14)

Bevezetés

Tanulmányom a transzgenerációs traumaátadás álomjelenetekben történõ kifejezõ-
désével foglalkozik. Holokauszt-túlélõk leszármazottait megszólaltató kutatásom1

keretében mélyinterjút készítettem az 58 esztendõs, rendezõként dolgozó Attilával
és 14 éves lányával is. A vizsgálat során arra kerestem a választ, hogy tetten érhetõ-
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e a megkérdezettek álmaiban a holokauszt során átélt és nemzedékekre áthagyomá-
nyozott trauma.

Tanulmányomban azt szeretném bemutatni, hogy a generációk által egymásnak
tudattalanul átadott sérelem-háló felfejthetõvé válik, ha a családtagok álmaira irá-
nyítjuk figyelmünket, ily módon szólítva meg a családi tudattalan rétegeit. Az össze-
hasonlító elemzés során látni fogjuk, hogy az örökségül hagyott transzgenerációs
fantom mindkét álmodó anyagában megmutatkozik.

A fent idézett álomjelenetek tanulmányozása abból a tézisbõl táplálkozik, amely
szerint az álmok az álmodó életének fõ konfliktusaira világítanak rá (Stekel, 1935).
Erdélyi Ildikó (2010) meglátása szerint a pszichoterápiás elsõ álmok önbemutatás-
ként funkcionálnak leplezetlenül nyújtva tükrét a kliens probléma-konstellációjának.
Úgy gondolom, a fent említett kutatásban e dinamikai mozzanat mutatkozik meg:
foucault-i parafrázissal élve a „szív lemeztelenedésének” lehetünk tanúi (Heller,
2011). A közölt álomelemzés folyamata a freudi szabad asszociáció logikáját követi
számolva azzal, hogy a tudatelõttesben uralkodó cenzor maszkolja a képzettársításo-
kat (Stekel, 1935), illetve hogy rendkívül szerteágazó utakat kínál. Bókay Antal
(2008) szavait idézve a mûvelet „sokkal inkább szétszórja a lehetséges jelentéshálót,
nem pedig koncentrálja” (117.). Megelégedve az álom árnyképeinek letapogatásával,
továbbá a lacani reális maradéktalan feltérképezésének lehetetlenségével (Farkas,
1994), egyúttal kísérletet teszek az „álom köldökének” (Freud, 1900; Bókay, 2008;
Erdélyi, 2010) megközelítésére, melyen keresztül az álom az ismeretlennel érintkezik.

A családi legendárium

Attila édesanyja a család egyetlen túlélõje, õt, illetve szüleit, testvéreit és unokatest-
véreit Magyarország egy vidéki területérõl deportálták Auschwitzba. Végelgyengü-
lésben szenvedõ férjét a munkaszolgálat idején az ottani õrök gyilkolták meg. Az
asszonynak egy ízben sikerült meglátogatnia a férfit, ekkor magával vitte kisgyerme-
küket, akit a fõvárosban egy menedékház dolgozóinak gondjaira bízott, de amikor
visszatért, már senkit sem talált ott. A gyermeket hasztalan kereste élete folyamán,
sohasem bocsátotta meg magának, hogy elhagyta.

Attila édesapja szintén munkaszolgálatról hazajõve találkozott a nõvel, akivel ha-
marosan összeházasodtak. A férfi családja a pesti gettóban vészelte át az üldözteté-
seket. Elsõ közös gyermekük öt napos korában vesztette életét, ezt követõen
született meg Attila nõvére, majd Attila. Hamarosan az édesapát koncepciós perbe
fogták, bebörtönözték, majd három évet töltött fogságban. Az asszony ez idõ alatt –
Attila elmondása szerint – számos szexuális légyottba belesodródott, a családi legen-
dáriumba ez az idõszak az apa kimenekítése végett folytatott „prostituált-létként”
ágyazódott be. Mikor évek múltán az apa hazatért, az asszonynak házasságon kívül
született harmadik gyermekével találta szemben magát. Az anya elmeállapota egyre
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ziláltabbá vált az évek folyamán, pszichopátiát diagnosztizáltak nála, kezelõorvosa
tanácsát követve a férfi úgy határozott, hogy elválik a nõtõl. Attilát és nõvérét az apa
nevelte tovább. Az asszony megszakításokkal 16 évet töltött börtönben garázda-
tevékenység miatt, így féltestvérüket is magukhoz vette apjuk. Attila elmondása
szerint a kötelezõ köszöntéseken túl semmilyen testi emléket nem õriz édesanyjával
kapcsolatban. Viszonyukról, a köztük lévõ érzelmi hullámokról szélsõséges tapasz-
talatokat szerzett, errõl vallanak képzettársításai.

Aliz Attila harmadik házasságából született. Õ az egyedüli életben maradt lány-
gyermeke a férfinek. Attila elsõ házasságában fogant gyermeke magzatként a terhes-
ség utolsó hónapjában egy fertõzés következtében halt meg, második gyermekük a
születését követõ néhány héten belül hunyt el. Attila az interjúban úgy fogalmazott,
hogy ezek a képek, lányai halálának pillanatai beleégtek az emlékezetébe. Aliz hat
esztendõs volt, mikor szülei elváltak. A lány élettörténeti narratívájában az elsõ
másfél év meghitt viszonyát dulakodás, fõként az édesapa – azóta nem jellemzõ –
súlyos alkoholfüggõsége, illetve agresszív viselkedése árnyékolta be. Aliz
elbeszélésmódjára fragmentáltság jellemzõ, a felmenõk sorsa elõtte számos feltöl-
tetlen hézaggal, befejezetlen történettel tarkított.

Nemzedékek kísértetei

Attila idézett álma egymásba ágyazódó léttapasztalatokról üzen, egyfelõl megidézõd-
nek kisgyermekkori – preverbális és ödipális színezetû – komplexusok, másfelõl
elvitathatatlan jelentõséggel követel hangot magának a transzgenerációs fantom
(Ábrahám, 1975; Erdélyi, 2007), amelyen keresztül a holokauszt-szindróma máso-
dik generációs tünetegyüttese tükrözõdik (Erõs, 2005; Tóth, 2000). Jelen elemzés-
ben ez utóbbiból indulok ki.

A holokauszt túlélõi a borzalmakat követõen státusz nélküli, identitás-vesztett
állapotba kerültek. Mély gyászba süllyedtek, bõrük alá égett a túlélés szégyene. A
borzalmak emléke a kibeszélhetetlenség és a megfogalmazhatatlanság elsõdleges
elfojtása alá került, majd a társadalmi diskurzus cenzúrája folytán a hosszan tartó
elhallgatás következett. Attila édesanyja a kommunizmus ideológiai hátterébe
olvadva tabusította zsidóságát fia számára. Így töredezett narratívumot adott át,
amelynek mélyén a mögöttes enkapszulált titok (Erõs, Ehmann, 1996), a kirekesz-
tettség- és veszteségélmény volt. Kísérteties ismétlõdést figyelhetünk meg az élet-
történet szintjén a háborút követõen mintegy a traumatikus élmények egymásra
rétegzõdéseként, hisz az anya Attila apjától született elsõ fiúgyermeke korán elhalá-
lozott, illetve a férj bebörtönzésével az asszony újfent egyedül maradt. A tudattalan
fantáziák a kimondhatatlan ellenében mûködõ gesztusrendszer által közvetítve
„idõalagútban” adódtak át (Kestenberg, 1989). Attila az édesanya két elvesztett
kisfia „helyébe lépve” emlékmécsesként (Wardi, 1992), másként kifejezve az
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„Angyalka”-elhunytak árnyékában fogant (Erdélyi, 2010). E két fogalom erõs
hasonlóságot mutat, az elõbbi metafora a zsidó családokban az elpusztított rokonok
helyébe lépõ gyermekekre utal,  az utóbbi pedig a gyakran névtelen, saját történetet
nélkülözõ idealizált elhunyt testvérre.

A túlélõk második nemzedékére jellemzõ, hogy tudattalanul azonosulnak az el-
pusztított családtagokkal, s így felelnek meg annak a rejtett parancsnak, hogy
rekonstruálják a szülõ-gyermek diádban a Soá emlékét, valamint a túlélés közösségét
(Tóth, 2000). Attila az anyai tekintet tükrében elutasítással találkozott, hisz az el-
tagadott múlt, a szégyen és a bûntudat folytán az asszony képtelen volt a megtartó,
bizalmas kötõdésre és az intimitás megélésére. A korábban két fiúgyermekét elvesztõ
édesanya – a kísérteties ismétlõdés félelmének terhe alatt – Attilához való bensõséges
közeledését fájdalmas emlékek és azok kivetítése akadályozhatták meg. A törékeny
pszichés apparátus védelme érdekében a személyiség fenntartotta a disszociatív álla-
potot, amellyel azonban a kisgyermek felé is e rendezetlenséget, a hasadás élményét
közvetítette. Attila létének biztosítékaként egyszersmind megteremtette a jó anya
reprezentánsát, másfelõl introiciálta a rosszat, amellyel legitimmé tette önmegvetését
(Dupont, 1998; Kristeva, 1990). A gyermek, aki bizonytalanná vált saját szerethetõ-
ségét illetõen, erre való reakcióként nárcisztikus védõkorlátot épített ki. E határ-
helyzeti dinamika által, ahogy az anyai objekt, úgy a külsõ világ tárgyai is szélsõséges
– bekebelezendõ idealizált és integritást fenyegetõ – jelölõkkel rendelkeztek. Ez ter-
mészetszerûleg éreztette hatását a további élet folyamán, hisz a férfi kötõdéseiben
zavart, intim, tartós párkapcsolatra aligha vált képessé, három feleségétõl vált el,
folyamatosan úton van (az otthon nála talajvesztett entitás, az interjú idõpontjában
is ideiglenes mûvészszálláson lakott), továbbá saját gyermekével rapszodikus kap-
csolatot tart fent.

Judith Kestenberg (1989) klinikai tapasztalatai alapján „latencia-idõszakról”
beszél. Eszerint a túlélõk a veszteségélmények fájdalmát hosszú évekig, évtizedekig
kimondatlan õrizhetik. A krónikus gyász üvegkalitkája gyakran nem gyermekeik,
hanem unokáik kérdõ tekintete által reped meg. Így lehetséges, hogy a túlélõk harma-
dik nemzedéke értesül elsõ ízben az addig elhallgatott narratíváról, és e kommuniká-
ció által teremt csatornát a felmenõk között. Aliz számára azonban néhány élettörté-
neti momentumon kívül a múlt kirakósa meglehetõsen hézagos. Késõi unokaként
nem került közelebbi, bizalmas viszonyba nagyanyjával. Emlékeiben a nagymama egy
kórházi ágyhoz kötött, idegen idõs asszonyként él.

Az asszony a kisgyermek Aliz számára akkor félelmetesnek és távolinak tûnt. A
nagymama a családi reprezentációk által a csaló, hazug, instabil személy képét raj-
zolta meg Aliz gyermeki képzeletében. A lány édesanyja szavait idézte, miszerint a
nagymama viselkedése az „Auschwitz-szindróma” következménye, egységes képet
alkotni errõl azonban szintén nem tudott. Érdekes megjegyezni, hogy „Auschwitz”
helyes kiejtése többszöri nekifutásra sem sikerült neki, mintha az elvétésen keresztül
a kimondhatatlanságában öröklõdõ fantom öltött volna testet. Ábrahám Miklós
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(1975) koncepciója szerint a szubjektumon belül létezhet egy több generációt, azok
sérelmeit, veszteségélményeit magába sûrítõ kollektív pszichológiai entitás. Török
Máriával (1998) alkotott elméletük értelmében egy szégyenteljes, titkos sírbolt
teremtõdik a leszármazott énjén belül, e titok zilálja szét a nyelvi reprezentációt, épp
az által, hogy azt a kifejezhetetlen gyász táplálja. Aliz a felmenõk ismétlõdõ traumati-
zációjának hordozója. Ahogy édesapja a holokausztot túlélõ nagymama egyetlen
életben maradt fia, Aliz a tudattalan mintába ágyazódva Attila elsõ életben maradt
lánya a két azonos nemû, magzati-, illetve csecsemõkorban elhunyt gyermeket
követõen. A megközelíthetetlen „Angyalkák”, valamint az elpusztított rokonság
kísértetei Aliz léttapasztalatát is meghatározzák. Mivel a lány múltbéli referencia-
pontok nélkül próbálja identitásának alapköveit lerakni, létével megteremti a
nemzedéki hiány folytonosságát. Egyre égetõbb a fantom jelenléte, mely újrateremti
az elemésztõ szégyent és bûntudatot, és az ellenük védõ disszociációt. Aliz a realitás
talaján bizonytalanul közlekedik, fogódzkodója paradox módon élénk képzeletvilá-
ga, amelyet fantázialényekkel népesített be. Idõtlen, kortalan és nemtelen lények
ezek, éreznek és érzelmeket váltanak ki. E különleges alakok akkor jelennek meg, ha
a lány konfliktusos, esetleg megoldhatatlan helyzetbe kerül, mondhatnánk, mikor a
fantomok jelenlétét konok módon kontúrozott fantázialényekkel lehet csak ellensú-
lyozni vagy eltagadni.

A trauma álomnyelve

Attila álmának elemzése

A trauma „idõalagútján” átszármaztatott nárcisztikus sérülés, a bekebelezett fantom,
amely mint a freudi Unheimlich, a kísérteties (Freud, 1919), egyszerre otthonos és
idegen, a tudattalan álomtevékenységében põrén mutatja meg magát. A falakkal
körülbástyázott traumatikus élmény átdolgozása az „onirikus valóságban” (Erdélyi,
2010) válik lehetõvé a világban-való-lét, a Dasein (Heller, 2011) megtapasztalása
által, mivel az alvás õre kiemelve az álmodó szubjektumot elszigeteltségébõl (Erikson,
1954 – idézi Bókay, 2008) az öngyógyítás lehetõségét teremti meg (Virág, 1987). Az
álmodás által egy ingerektõl mentes, mély, sejtelmes világba szállunk alá, amelyben
Freud érzékletesen az anyaméhbe való visszatérés vágyát vélte felfedezni. Grünberger
Béla (1986) tanulmánya szerint a nárcisztikus illúzió az intrauterin egységélmény õs-
kollektív tudattalanban õrzött boldogság-emlékébõl ered.

Attila álmában a prenatális idõszak „korláttalan egoizmusáról” (Heller, 2011)
esszenciális képet kapunk. A manifeszt tartalom kettõs összeolvadás-élménye szerint
az édesanya a magzat Attilával való vajúdását s a gyermek megszületését a felnõtt
Attilával folytatott szexuális aktus akadályozza.

Az erõsen szexualizált szcéna elsõ sugallata, melyhez asszociatívan Attila is elju-
tott, az ödipális idõszak anyai szeretet-tárgyra irányuló (birtoklási) vágya az apa elle-
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nében (de ugyanakkor azonosulva is vele), mely libidinális energia csatornát talál, és
az álom felnõtt Attilája eléri az orgazmus, a teljes inkorporáció katarzisát.

A személyes narratívum szintjén az ödipális háromszög-helyzet „végére” a szülõk
válásával került pont. Attila a szabad képzettársítások során idézett egy mindmáig fáj-
dalmas és megbocsátást nem érdemlõ jelenetet az anya távozásáról. Az asszony a vala-
ha Attilának kötött hatalmas, színes sálat fia engedélye nélkül magával vitte – ahogy
a férfi fogalmazott, ellopta tõle. Az édesapa hiába próbálta visszatartani gyermekét,
Attila azonban végignézte, bár a tudattalan dinamika szintjén érzékletesebb, ha azt
mondjuk, megleste az anya lopását. E sál Attila személyes mítoszteremtésének gran-
diózus metaforája: az én kiterjesztéseként, falloszként funkcionál, a veszteségélmény
elõhívja a kasztrációtól való félelmet. A szülõk összjátékában, hisz e történetnek
„cinkosként” az apa éppúgy részese, mint az elkövetõ anya, felsejlik az õsjelenet képe,
ennek nyomán pedig a kisgyermek Attila fantáziája a kint és bent kettõsségérõl, amely
egyszersmind visszaterel bennünket az álomjelenet kettõségéhez is.

A családi legendáriumban a szexualitás hangsúlyos szerephez jut, a kisgyermek
Attila már igen korán bevonódik édesanyja nemi életébe. A kisfiú szembesül a diffú-
zan kavargó, félig leplezett titokkal, hogy az anya az apa távollétében más férfiakkal
folytat együttléteket; ennek örök lenyomatát húgának megfoganása képviseli. A
csalás szégyenét, amellyel a kisfiú tudattalanul azonosul (és amivel kapcsolatban az
anyáról Attila az interjú során több ízben devalválóan nyilatkozik), az anya az édes-
apa szexuális kulturálatlanságáról szóló diskurzussal enyhíti. Ezzel az „Apa neve”
leértékelt pozícióba kerül, a férfiatlanság szimbólumává válik. A nemiség e
(meta)nyelvi konnotációi által megidézõdik a nyelvzavar állapota, melynek során a
gyermek gyengéd szeretetvágyára érzéketlen felnõtt tudattalan szexuális kommu-
nikációjával elárasztja õt (Ferenczi, 1997), ami a kicsi számára óhatatlanul trau-
maként hat, amelyre hasítással reagál, ez által személyisége fragmentált, képlékeny
lesz (Dupont, 1998). Introiciálja a felnõtt bûntudatát, szégyenérzetét és vágyait,
továbbá azonosul a szülõi agresszorral. A „hasadt gyermek” Ferenczi Sándor kife-
jezésével élve meglepõen magas intelligenciával reagálhat a traumára („traumatikus
progresszió”), s mintegy szülei gondozójává válhat (Dupont, 1998). A „tudós cse-
csemõ” a sérelmekbõl eredõ hiátusokat az elhagyatottság érzésének távolításaként
gondolatokkal tölti meg (Kelley-Lainé, 1999).

Az édesapa döntéshozatala a válást illetõen újjáteremtette az anyai üzenet által
devalválódó apai törvényt visszafordítva a leértékelés fókuszát az asszonyra – ez
utóbbi abban az álom kapcsán közölt ellentétbe fordító hárításban is érezteti a hatá-
sát, amelyben Attila nem tudja mire vélni a szeretkezés-szcénát az anyával, hisz soha-
sem kívánta õt meg, és õt – mármint az anyát – semmiképp sem akarta volna repro-
dukálni, ezzel a kijelentésével azonban saját létének jogát tagadja meg. Az álomban
a megszületés, az anyától való elválás elsõdleges akadálya a saját ejakuláció, amely a
magzati pozícióban lévõ álmodó szubjektumban iszonyatos undort kelt. Érdemes
reflektálnunk a preödipális idõszakra is, különösképp a lacani tükör-stádium,
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valamint az azt megelõzõ és abba ágyazódó abjekciós tendenciák idejére (Kristeva,
1990). Ezen életszakaszban még nem valósult meg az én és a nem-én elkülönülése:
a „magam” leválasztása a másikról. Mindez a tudattalan fantáziák által, az elsõdleges
objekt tükrében, az én-kontúrok kezdetleges megrajzolásával valósulhat meg. Amíg
azonban a külvilág tárgyaival, jelen esetben az édesanyával, a kapcsolat ambivalens,
az iránta érzett megvetés az elkülönülési fantáziák instabilitásából adódóan egyúttal
önmegvetés is. Az undorérzés, amely Attilát megszületése közben felnõtt énje felõl
elárasztja, egyszerre jelzi saját maga „bemocskolását”, az anya megbüntetését, más-
részt önmaga számûzetését az említett „határhelyzeti létbe”.

A kisgyermek alaptapasztalata a „darabjaira széthullott test képe” („image du
corps morcelé”, Lacan, 1993), amely létélménybõl a tükörkép illuzórikus valósága
által megtapasztalt egység-tudat vezeti rá az identitásalakulás útjára. A Másikkal, az
anyával való viszonyban formálódnak a „tudattalan testkép” (Dolto, 1984) fantaz-
mái, ebben a kapcsolati tükörben talál rá a gyermek saját zsigeri mûködése és a
fantáziatevékenysége közötti csatornára (Erdélyi, 2010). A Másik képe e tudattalan
formálódásban a bensõvé tett hasonmás (Dolto, 1982; Erdélyi, 2010). A megkettõ-
zött valóság által elkezdõdik az én mentális állandóságának szimbolizációja, továbbá
a szubjektum és a külsõ környezet közötti viszonynak, az elidegenedésnek a kialaku-
lása (Lacan, 1993). 

Attila esetében a (kapcsolati) tükörbõl az anyai tekintet által közvetítve egy homá-
lyos családi múlt szereplõi nézhettek vissza rá. A hasonmás így meglehetõsen széttartó
jellegûvé válik, az én ebben a törékeny állapotban pedig óhatatlanul visszazuhanhat a
fragmentáltság állapotába. A látszat-valóság fantomalakjai elsõdlegesen konstituálják
Attila identitását. Milyen üzenetet közvetítenek ezek a kísértet-árnyak? Az idézett
álom kapcsán Attila – mintegy acting outként – elsõ ízben olyan álomképekrõl, fan-
táziákról kezdett mesélni, amelyek mindegyikében bosszút áll az édesanyán, hagyja õt
meghalni, vagy saját kezével vet véget az életének. A destruktív vágyat visszatérõen
azzal magyarázta, hogy az édesanya büntetést érdemel azért, amit másokkal tett. Kik
ezek a mások? Felvethetõ, hogy ezen a ponton leplezõdik le a maga „realitásában” a
származási fantom az elvétés „titok-ablakán” keresztül (Erdélyi, 2007). Természetesen
nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ez az elszólás az emésztõ sérelmekbõl
következõ bosszúvágyról árulkodik, amelyet a cenzúra a többes szám használatába
fordít, így távolítva a privát teret fenyegetõ, elgyengítõ emléket; egyes kifejezések épp
a személyesrõl rántják le a leplet („büntetést érdemel azért, amit velem tett”).

Attila szarkazmussal átitatott hangon beszélt arról, hogy édesanyja „elfogyasztott”
néhány férjet. Az anyai életutat láthatatlan férfiak övezik, ráadásul négy generáció
pusztult el a holokauszt során, az Auschwitzban megölt nagyapa és édesapa, a munka-
szolgálat idején elhunyt elsõ férj, illetve a soha meg nem talált közös kisfiuk. Erre az
enkapszulált emlékre a trauma ismétléseként rakódott rá az anya második gyerme-
kének korai halála, valamint a szeretett férfiaké, akik közül többen öngyilkosságot
követtek el. Lehetséges, hogy a tudattalan anyai üzenet valóban a felnövekvés gátja,
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miszerint az asszonyhoz való kötõdés, illetve az anyai szeretet nem mással, mint a
halállal, önmaga elvesztésével fenyeget?

Aliz álmának elemzése

Aliz legjelentõsebb álmaként említette kisgyermekkori – 3 és 6 éves kora között
jelentkezõ – visszatérõ rémálmát, amelyben egy farkas elõl menekül apjával és anyjá-
val. Végül egy, a valóságban is létezõ, kisgyermekkora életterét idézõ vidéki házban a
cserépkályha tetején lelnek mind menedékre. A beszélgetés folyamán a farkas meg-
kettõzõdött, a továbbiakban Aliz már két üldözõrõl beszélt.

Az álomjelenethez fûzött asszociációk szegényesek, a manifeszt tartalom szintjén
Aliz erõs szimbólumai megannyi ajtót résnyire nyitnak, ám a képzettársítások elakad-
nak, a lány elbizonytalanodik, tanácstalan lesz, a látens tartalom a kifejezhetetlenség
köpenyébe burkolózik. A reprezentálhatatlanság és hozzáférhetetlenség e tapasztala-
ta felidézi a nemzedéki hiányt õrzõ tudattalan sírboltot, amelybõl elveszett lelkek kiál-
tásai visszhangzanak. Mivel Aliz a családi múltat alig, vagy csak igen töredezetten
ismeri, nem rendelkezik referenciaponttal saját származását illetõen sem. Fantomok
veszik körül, a nagymama elpusztított rokonai, elveszett elsõszülött gyermeke, majd
csecsemõként meghalt második fia, valamint apjának a családi sorsot ismétlõ elhunyt
lánygyermekei. Megörökli ez által az „Angyalkák” szellemeit, melyek egyszerre ide-
genek, távoliak, illetve hozzá tartozóak. A nagymama bûntudata és szégyenérzete
ilyenformán az õ lelkében is „kísértetiesen” (Freud, 1919) jelen vannak. Aliz is épp-
úgy egyedül érzi magát saját családi múltjában és jelenében, ahogy az egyedüli túlélõ
nagymama, illetve az elhagyott édesapa.

A létélmények közti határvonalat az álomban ábrázolt szintkülönbség is jelzi: a
kályha tetejére helyezett ideálképet a mélyben acsarkodó farkasok veszélyeztetik. A
fenyegetõ állatok az alvilági, tudattalan szférából fantomokként kísértenek. A szimbó-
lum nyelvi megkettõzése árulkodhat egyrészt a fantom-jelenség nemzedéki ismétlõ-
désérõl, másrészt arról a szintén generációk között átörökített elhárítási módról is,
amely révén a félelemkeltõ, fenyegetõ tárgyra hasítással reagálnak a szereplõk.

A farkasok teste botokból áll, a fadarabok Aliz gondolataiban a kályha hõjét
biztosítják: mintha a fantomalakok egyszersmind táplálnák a szellemvilág idealizált
egységélményét, áttételesen a nagymama vágyát az elveszett Angyalka, az elsõ férj és
családja újrateremtésére. A személyes élettörténet szintjén az álomjelenet Aliz olyan
életszakaszában kísértette a lányt, amikor a családi légkört szétzilálta Attila fokozódó
alkoholizmusa, és az ebbõl fakadó dühkitörések, verekedések. Ebben az értelmezés-
ben a farkas szimbóluma szintén kettõs: megtestesíti a veszedelmes vadat és Aliz
kifejezésével élve a „cuki, szõrös, szürke” állatot. A nyelv cenzúrája maszkírozza az
apai agressziót, illetve az azonosulástól való félelmet.

Attila álmában is tetten érhetõ a kommunikáció kettõssége, a korai sérülés trau-
mája a nyelvhasználat szintjén is megjelenik. A manifeszt álomtartalom szövegében
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a kifejezések között látszólagos diszkrepanciát fedezhetünk föl, mikor Attila azt
mondja, „kefélte anyukámat a saját fütyijével”. A szexuális együttlétre használt
agresszív kicsengésû szó, amelyhez Attila késõbb a megerõszakolás aktusát társítja,
éles ellentétben áll a nemiszerv infantilis nyelvi megfelelõjével. E kettõség a trauma
hatására bekövetkezõ hasadás-élményre utal, az áldozati és agresszori szereppel
történõ egyidejû azonosulásról árulkodik.

Arra a kérdésemre, hogy aktuálisan mi követeli a figyelmét az álomból, Aliz a kö-
vetkezõ választ adta: „Semmi. Valamiért gondolom, valami történt, amit nem tud-
tam rendesen földolgozni, és rossz volt nekem.” Ahogy korábban Attila álmának
elemzésekor láthattuk, egy három-hat esztendõs kisgyermek esetében a földolgozat-
lan trauma gyakran a szülõk intimitásához kapcsolódik, mivel az õsjelenetre utal.
Ugyanakkor az egymásra rétegzõdõ nemzedéki sérelmek – az elveszejtés, az elhagya-
tás, a bûntudat, a szeparációs félelmek, a nárcisztikus törés, a szégyenérzet – mind-
mind megmutatkoznak Aliznak ebben a mondatában. A kályha-szimbólum, a fan-
tom-farkasok, amik csontozata a lángnyelvek martalékává lesz, felidézi az elgázosí-
tott rokonok elégetését az auschwitzi krematóriumokban. A megragadhatatlan,
idõtlen hiány tükrözõdik Aliz megfogalmazásában, ami egyszerre sajátja, énjének
része, de tõle idegenül létezõ is.

A közhelyesnek tetszõ freudi gondolat értelmében Aliz álmának idõbeli kontex-
tusa arra az életszakaszra tehetõ, mikor a kislány édesapja (és a vágyott entitás)
kegyeiért rivalizál édesanyjával, és meghódítani igyekszik apját. A manifeszt tarta-
lomban megjelenõ központi elem, a kályha, nõi (anyai) szimbólum is egyben, és ezt
csak megerõsíti a felidézett idillikus gyermekkori emlék, amikor a kályha közelében
ült egy – a szexualitás és termékenység asszociációit keltõ – kagyló alakú fotelben,
miközben apja mesét mondott neki. A kályhával kapcsolatban hirtelen egy másik
emlékfoszlányt is megemlített az álmodó lány, miszerint egyszer rácsukta ujjára a
kályha ajtaját, és megégette magát. A két jelenet szoros kapcsolatban áll egymással,
s azt sugallhatják, hogy veszélyes szeretni az apát, hogy annak még rossz követ-
kezményei lehetnek. Az infantilis fantázia erõs összefüggést mutat az Attila álmában
tükrözõdõ anyai üzenettel, miszerint a szeretett személyek óhatatlanul tünékenyek,
elvesznek, halál vár rájuk.

Összefoglalás

Jelen elemzésben arra tettem kísérletet, hogy az álmodók asszociációi mentén halad-
va feltérképezzem a generációk között átörökített trauma móduszát. A holokausztot
túlélõ nagymama traumatizáltsága, családjának kiirtása, elsõ fiúgyermekének elvesz-
tése tartós zavart, disszociatív állapotot idézett elõ, amely összezavarta késõbbi kötõ-
déseit. A rokoni háló egyedüli túlélõjeként megteremtõdõ bûntudat, valamint a saját
gyermek elhagyásának fájdalma, illetve szégyene a késõbbi élet folyamán a trauma-
tikus élmények újrajátszásának kísérteties tendenciáit hozta létre, ezek végzetesen
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beágyazódtak a pszichés mûködésbe. Az idõtlen hiány, amely szavakon túlmutató,
kifejezhetetlen fájdalmat indukált, elõhívta a fantomokkal benépesített nemzedéki
sírboltot, amely a tudattalan dinamika szintjén a leszármazottak én-struktúrájában
telepedett meg. Az egymásra rétegzõdõ terhek súlya alatt az édesanya tekintetében a
szerethetõség kételye tükrözõdött, amely létélmény ellen a „hasadt gyermek”, Attila,
agresszióval, illetve összeolvadás-fantáziájával, Aliz pedig a realitástól elrugaszkodva
a képzelet világának megszállásával védekezett. A nárcisztikus sérelem egyszersmind
összeolvadt az ödipális korszakban elszenvedett töréssel mindkét leszármazott
esetében. Az elbeszélt álmok a konfliktus-konstellációk gyökereire tapintanak rá,
hisz egyszerre sejlik fel bennük a holokauszt általi veszteségek keltette fantomizáció
jelensége, az elhunytak árnyékában való lét, illetve az abból származó kommuni-
kációs zavar és érzelmi megközelíthetetlenség. Attila álmában az édesanya meg-
erõszakolásával áthágja az incesztus tabuját, ezzel azonban megteremti annak
lehetõségét, hogy az elhalt rokonokat új nemzedék tagjaival pótolja. E gesztussal
végzetesen önmagába helyezi az emlékmécses szerepét, s ezzel megírja a megszületõ
generációk sorskönyvének kezdõ sorát is.

A megkettõzés tendenciája mindkét leszármazott álommunkájára jellemzõ. Aliz a
kályha tetején kuporogva, mint az elhalt család szellemképzõdménye, két tûz közé
kerül, egyszerre fenyegetik a krematóriumot idézõ lángnyelvek, illetve a mélyben
lévõ farkas-üldözõk. Az álommotívumok jelentéshálója Aliz álmában magába foglal-
ja a szülõk iránti ambivalens érzéseket is. A kályha hõje az otthon melegét megte-
remtõ anyai entitást idézi, Attila álmában a méhen belüli lét jelenik meg, a farkas az
incesztusra csábító, agresszív fölényben sütkérezõ apát emeli be a képzettársítások
sorába. A szexualizált álomtartalmak is kettõs élményt keltenek, mivel felidézik
Attila anyjának párválasztásait. A családi legendáriumban õrzött történet szerint az
asszony a szocializmus idején több befolyásos férfival folytatott nemi kapcsolatot a
fogságban lévõ férj kiszabadításáért. Attila fantáziájában a töredékes Auschwitz-nar-
ratívát szintén a túlélés zálogául szolgáló prostituált-szcénával tölti fel. Lehetséges,
hogy Aliz, a halott nagymama szégyenteljes titkára tapintva a nemzedéki nõi sorsot
is felidézi és átdolgozza.

Attila az interjú készítésének idején egy 1946-os fényképet talált édesanyjáról,
amelyen az asszony „kísértetiesen hasonlított” a 2010-ben 58 esztendõs férfira, a fiá-
ra. E hasonmás-jelleg megidézi a tükör-stádium idõszakát, mintha Attila tudattalanul
újra akarná játszani azt. Hivatásának megválasztásában tetten érhetõ a trauma rekon-
struálásának vágya és a szublimációs átdolgozás igénye. Mintha a „tudós csecsemõ” a
mûvészi kifejezés eszköztárával hívná életre az abjekciót páratlan kreativitással. Vikár
György (1996) szerint a mûvész-én áttételeken keresztül az elvesztett objekt
újjáteremtésének lehetõségét kutatja. Aliz, édesapjához hasonlóan sokszínû mûvészi
tehetséggel felvértezve próbál fogódzókat és csatornát találni a fantomokhoz.

A képek egyszersmind testet, hangot és nyelvet kölcsönöznek az elhunytak
kísérteteinek, és így lehetõvé válhat eltemetésük is.
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