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Interjú Eugen Drewermann-nal

Drewermann úr, figyel Ön az álmaira?
Nagyon is. Csak azért vagyok képes megérteni azok-

nak az embereknek az álmait, akik terapeutikus beszél-
getésre jönnek hozzám, mert megtanultam, hogy ma-
gam is befelé tekintsek.

És hogyan bánik Ön az álmaival?
Olykor leírom, de mindenképpen igyekszem figye-

lembe venni õket. Már azáltal nõ a jelentõségük és a sú-
lyuk, hogy elmondom õket. Rendszerint azonban egy-
általán nem olyan egyszerû saját álmaink nyomára buk-
kanni. Az ember könnyen hajlik arra, hogy már az alvás
idején leértékelje, vagy jelentéktelennek minõsítse az
álmát. Emlékszem olyan esetekre, amikor magukban az
álmaimban hallottam, hogy azok nem fontosak. De épp
ilyenkor érdemes különösen is odafigyelni rájuk. E te-
kintetben biztosan igaza volt Sigmund Freudnak: Az ál-
moknak az a funkciójuk, hogy óvják az alvást. Az ál-
mok alvásunk õrei.

De biztosan nem ez az egyetlen szerepük…
Arra a kérdésre, miért álmodik az ember, és mit jelen-

tenek az álmok, ma meglehetõsen különbözõ válaszo-
kat adnak. Freud számára az álom a tudattalanhoz veze-
tõ királyi út volt. Õ úgy látta, az álom a napnak azokat a
maradványait dolgozza fel, amelyek szimbolikusan
olyan belsõ konfliktusokhoz kapcsolódnak, amelyek
talán már gyermekkorunktól fogva feldolgozatlanul
szunnyadnak tudattalanunkban, de a minket ért hatások
miatt nem oldhatóak meg. Freud abból indult ki, hogy
az álmok ezeket a konfliktusokat tükrözik és dolgozzák
fel, és útmutatást is adnak ezeknek a konfliktusoknak a
megoldásához. Vagyis: az álom tartalmazza a probléma
diagnózisát, az okok és összefüggések magyarázatát
(anamnézis) és a prognózist is, tehát az ember jelenét,
múltját és jövõjét.

Minden álomra érvényes ez?
Nem, nem minden álom tartalmaz rendkívüli üzene-

tet. Sok zagyvaságot is álmodunk. Azok az emberek,
akikbõl hiányzik bizonyos mélység, álmukban sem jut-
nak el erre a mélységre. Nem álmodunk nagyon más-
képp, mint ahogy hétköznapjainkban élünk. Mindazo-
náltal elõfordulhat, hogy hétköznapi felfogásunk tel-
jesen ellentétes azzal, amit álmaink mondanak, tehát
hogy nagy a tudatunk és a tudattalanunk közötti szaka-
dék. Ilyenkor óriási feszültség támad a között az emberi
hozzáállás között, amely hozzájárul a belsõ konfliktu-
sok elfojtásához, és annak a tudattalan anyagnak a dina-
mikája között, amelyet elfojtunk, pedig azt szeretné, ha
figyelembe vennénk.

Hogyan értelmezik még az álmokat?
A neurológia képalkotó eljárásai révén ma sokkal

jobb lehetõségeink vannak arra, hogy belenézzünk az
agyba, és így megmutatkozik, hogy már az anyaméh-
ben lévõ magzat is végez álommunkát. Ezt a tényt a leg-

jobb akarattal sem lehet elfojtott konfliktusokra visz-
szavezetni. Az álom tehát olyasmi is, mint a próbacse-
lekvés, olyan lehetõségek és elképzelések lejátszása,
amelyeket aztán átültethetünk a hétköznapokba. En-
nélfogva az álmokban olyan tanulási folyamat zajlik,
amely megelõzi a valóságban történõ kipróbálást. En-
nek felelne meg, hogy fantáziánk egészen biztosan sok-
kal gazdagabb, mint tapasztalati világunk.

És miért történik mindez az alvás idején?

Léteznek olyan vizsgálatok, amelyek azt mutatják,
hogy a hétköznapi benyomások és a tanultak elraktáro-
zása lényegileg alvásunk idején történik. Ha megakadá-
lyozzuk az embereket abban, hogy megkapják a szük-
séges mennyiségû alvást, akkor elmarad az agyban ez
az elhelyezési folyamat. Ennyiben az álmok is hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy még egyszer lejátsszuk tapasztala-
tainkat és elképzeléseinket, és felülvizsgáljuk használa-
ti értéküket. Ekkor errõl a kérdésrõl van szó: Mit tudok
kezdeni azzal, amit eddig megéltem és megtanultam?
Érvényes maradhat mindez?

Vannak azonban olyan hangok is, amelyek azt mond-
ják: Minden álom szertefoszlik, az álmoknak semmi ér-
telmük nincs. Az álom „semmi más”, mint az agy bizo-
nyos idegi kapcsolatainak terméke.

Ténylegesen léteznek olyan neurológusok, akik tiszta
spekulációnak tartják, és ezért elvetik az álompszicho-
lógiát. Azt hiszem, ezek a neurológusok tévednek. Egé-
szen különbözõ emberek sok-sok álma alapján az a be-
nyomásom, hogy az álomban olyasmi mutatkozik meg,
ami különben semmilyen más úton nem válna világossá
az érintett számára. Ezenkívül nemcsak az egyéni ál-
mokat és azok szimbolikus nyelvét kell tekintetbe ven-
nünk. A népek meséiben, mítoszaiban, hagyományai-
ban és a vallási szimbólumok rendszerében is talál-
kozunk olyan kifejezésformákkal, amelyek igen közel
állnak az álmokhoz. Ha kiderül, hogy bizonyos elkép-
zelések szerte a földkerekségen újból és újból kialakul-
nak, akkor kézenfekvõ abból kiindulni, hogy létezik az
emberben egy olyan képalkotó réteg, amely nyilvánva-
lóan évezredek óta hozzátartozik a pszichéjéhez. Ebben
az esetben inkább az lenne különös, ha az ebbõl a réteg-
bõl jövõ üzeneteket nem tudnánk megélni egyéni álma-
inkban. Léteznek nagy álmok, és kicsi, egyéni álmok, s
a kettõ között fekszik a költészet. A költészet olyan el-
beszéléseket komponál, amelyek példaszerû jelentõsé-
gûek arra nézve, hogyan birkózunk meg az élettel. Az
egyéni álmodó sem tesz nagyon mást, mint hogy az al-
vás idejére saját életének költõjévé magasodik. Az ál-
modó úgyszólván a maga életének Goethéjévé vagy
Shakespeare-évé válik. Tudjuk: Ha megfosztják az em-
bert annak lehetõségétõl, hogy feldolgozza életét ezen a
költõi síkon, akkor lelkileg megbetegszik.
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Tendenciájukat tekintve a személyiség fejlõdését ösz-
tönzik az álmok?

Egészen biztosan felbukkanhatnak az álmokban olyan
képek, amelyek olyan folyamatokról beszélnek, ame-
lyeket az álmodó már legyõzött. Gyakrabban kerülnek
elõ olyan témák, amelyek aktuális megoldást kívánnak.
És megmutatkoznak annak útjai, hogy az Én miképpen
bánik vagy bánhatna konfliktusaival a mindenkori sze-
mélyiség keretein belül. Az álommal foglalkozás révén
aztán még pontosabban ki lehet dolgozni ezeket az uta-
kat. Ki lehet mutatni bizonyos hiányosságokat, rá lehet
világítani bizonyos gátolt utakra. Az álmokról folyta-
tott beszélgetés a mélyebb tudatosítás lehetõsége. Az
ember világosabban látja saját határait, eddig észre nem
vett esélyeit, bátrabbá válik, hogy szembenézzen olyan
dolgokkal, amelyek rég megértek arra, hogy kimondják
õket.

Az álmokba nyilván belefolyik az is, ami kívülrõl, a
kultúra és a társadalom részérõl hat az ember psziché-
jére. Nem kell-e ezeket a tényezõket is figyelembe venni
az álmok értelmezésekor?

De igen. Nem lehet megvizsgálni az egyéni psziché
félelmeit, kényszereit, a rá kiszabott magatartási sablo-
nokat anélkül, hogy egyidejûleg ne gondolkodnánk el
kritikusan arról a társadalomról is, amely hozzájárult e
félelmek vagy sablonok kialakulásához. Ez egyébként
érvényes az egyház intézményére is, amely gyakran ká-
ros módon képezõdik le az ember pszichéjében. Az
egyén gyógyulása ennyiben mindig annak az útja is,
hogy tudatosítjuk a társadalom és a kultúra megbetegítõ
vonatkozásait.

Mi a szerepe az ún. „ábrándozásnak”, amelynek so-
rán valaki életének másfajta irányultságáról „álmo-
dik”, vagy például éppenséggel egy emberibb társada-
lomról?

Itt arról a feltétlen vágyigény-
rõl van szó, hogy az emberek kö-
zött lehetséges a béke, és nem azé
a rettenetes szenvedésé az utolsó
szó, amely társadalmi állapotunk
õszintétlenségére és embertelen-
ségére utal. Az efféle álmok
egyik legnagyobbikát a názáreti
férfi álmodta. Csodálatos álma
volt arról, hogy Isten országa kar-
nyújtásnyira van, csak a kire-
kesztettek és a földre terítettek
pártjára kellene állnunk, és meg
kellene látnunk, hogy a világ em-
beribbé válásának esélye éppen
abban áll, hogy az egyébként
minden reményt nélkülözõ em-
bereket minden akadály ellenére
visszahozzuk egy olyan társada-
lomba, amely nem kizár, hanem
meghív. Ez feltételezi, hogy az
ember, amennyire csak lehetsé-
ges, elõítéletektõl mentesen bele-
bocsátkozik abba, ami a másik
lelkében végbemegy. Sõt, azt kell
mondani: Kizárólag az Isten ke-
gyelmérõl szóló álom érteti meg
velünk az emberek álmait. Jézus

álma, víziója Isten országáról, amely az õ személyében
már elkezdõdött, átlép minden olyan határt, amely elvá-
lasztja az embert az embertõl, akár Isten nevében is.
Sürgõs szükségünk van ilyen álmokra, egy jobb, embe-
ribb élet effajta vízióira ahhoz, hogy életben maradhas-
sunk.

Csakhogy az ilyen álmokat gyakran elvetik mint olyan
álmodozást, amelynek semmi köze sincs a valósághoz.

Aki színes szappanbuboréknak tartja, és ezért elveti
az álmokat, az álracionális módon viselkedik, és végsõ
soron az elnyomók kezére játszik. Az álom és a valóság
kritikus szembeállítása többnyire annak igazolását
szolgálja, amit az illetõ valóságként határoz meg. De ki
határozza meg, mi a valóság? Jobbára azok, akik hatal-
mon vannak. Csak semmi álom, hogy a gazdagok gaz-
dagok maradjanak, a szegények pedig szegények!

Hiszen az is az egyik probléma, hogy az embernek
egészen különféle álmai lehetnek. Hitler álma egy
nagynémet birodalomról inkább álomtorzó, nemde?

Az álmokat ki lehet zsákmányolni, és vissza lehet élni
velük. A korábbi amerikai elnök, Ronald Reagan kije-
lentette, hogy van egy álma: a „csillagok háborúja” volt
ez, az az abszolút militarizált biztonsági háló, amely
minden józan nemzetközi felelõsséget meghiúsít. Eze-
ket az álmokat a hatalmasok szövik és írják elõ, s aztán
rémálommá válnak az érintettek számára, akiknek fi-
zetniük kell értük. Ha a valóságot oly módon határoz-
zák meg, hogy az a napvilág fényénél az õrültséggel bi-
zonyul egyenértékûnek, akkor egyúttal emberek millió-
inak túlélési reményeit rombolják le.

Tehát arról is vitáznunk kell, melyek az igazi, és me-
lyek a hamis álmok?

Léteznek olyan álmok, amelyek az integrációt szol-
gálják, és léteznek olyan álmok – mindenekelõtt azok,
amelyeket manipulatív módon kívülrõl határoznak meg
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–, amelyek csak a rombolást szolgálják, vagy reklám-
trükként ültetnek az emberek lelkébe. A politikai üdvö-
zítõkrõl szóló álmok – lásd George W. Bush-t – puszta
embereket tesznek olyan várakozások messiási hordo-
zóivá, amelyek végsõ soron csak csalódást okozhatnak.

Mit lehet tenni akkor, ha a boldogabb élet, a jobb, hu-
mánusabb társadalom álmai csalódást keltenek, amint
az gyakran megtörténik? Mi kell ahhoz, hogy mégis to-
vább tudjunk élni?

Nem ismerek más választ, csak ezt: Még komolyab-
ban kell vennünk az álmokat. Személy szerint nagyon
csalódott vagyok azon visszalépések miatt, amelyeket a
német társadalomban el kell könyvelnünk. A vietnámi
háború után azt hittük, hogy egy nyílt, demokratikus
társadalom sosem fogad el többé olyan háborút, ame-
lyet maga provokál. Az ellenkezõje történik. A hetve-
nes évek elején azt hittük, hogy az észak és dél ellenté-
tével kapcsolatos mindenfajta politika számára az szab-
ja meg a cselekvés irányát, hogy olyan világot akarunk,
amelyben egy igazságos világpiac által egymáshoz
hangoljuk a béreket, az életszínvonalat ás a termelési
feltételeket. Ám ma éppoly erõsen kizsákmányolják a
Harmadik világot, mint valaha.

Ami engem illet, mindebbõl megtanultam, hogy az
emberiesség motivációját csak a vallás világa nyújthat-
ja hitelesen. A politikai elkötelezettség a sikerbõl él, kü-
lönben hamis. Vallásilag nézve azonban az embernek
szabad kudarcot is vallania, hiszen csak az a fontos,
hogy lelkiismerete szerint járjon el. A meggyõzõdé-
sünkhöz való hûség végtelenül fontosabb, mint a kímé-
letlen pragmatizmus. Engem a vallás vigasztal meg. Ha
az ember komolyabban veszi az álmait, könnyebben el
tudja fogadni a kudarcokat.

Társadalmunkban azonban inkább leértékelik a
konstruktív álmodókat…

Egyrészt elnyomjuk a látnokokat, a vallási prófétákat,
a társadalmi forradalmárokat. Másrészt a legfelszíne-
sebb értelemben kizsákmányoljuk az emberek nagy vá-
gyait és szükségleteit…

…a banális álmoknak van létjogosultságuk?
…például plakátokon gyönyörû természeti képpel

reklámoznak egy cigarettamárkát, amely állítólag a tá-
gasság és a függetlenség, a nagyság és a szabadság ér-
zésével tölti el az embert. Alatta az áll, mennyi nikotint
tartalmaz ez a cigaretta, hogy tönkretegye az életet. El-
lentmondásossága miatt tökéletesen abszurd mindhá-
rom üzenet.

Elmenne-e Ön odáig, hogy azt mondja, az álom – val-
lásilag nézve – Isten nyelve?

Az álmok a lélek viszonylag cenzúrázatlan kísérletei
arra, hogy tisztába kerüljön önmagával. Ennek szerin-
tem vallási háttere van. Az álomban az ember azt éli át,
hogy teljesen elfogadják õt, és nem cenzúrázzák. Sza-
bad léteznie. Szabad érnie. A kegyelmet éli át. Lényegi-
leg a létrõl és a nem-létrõl, az igazságról és a hamisság-
ról van szó. Isten nyelve ténylegesen arra képes a lel-
künkben, hogy olyan képeket mutat nekünk, amelyek
ellentmondanak a valóságnak, amelyek tehát ablakot
vágnak földi létünk betonbörtönén, és így lehetõvé te-
szik, hogy kívülrõl fény áradjon be. Ezek a kifelé muta-
tó képek az álmok. Szimbolikus elbeszélések rögzítik
õket, akárcsak például a Bibliában, ahol angyalok lép-
nek a színre, és furcsa csodák történnek, mivel olyan
kegyelmet él át valaki, amelyben egyébként sosem hin-
ne a mi pénz, hatalom, háború és erõszak által meghatá-
rozott világunkban. Hartmut Meesmann

Forrás: Publik-Forum Extra, 2005. február
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A vízen járás – Péter álma?
Lelkünk csodálatos adománya az

a képességünk, hogy álmodni tu-
dunk. Minden éjszaka megjelenik
szellemünk szeme elõtt a hétköz-
napok ellenvilága a maga sajátos lo-
gikájával és a maga törvényszerûsé-
geivel, amelyek ellentétben állnak
mindazzal, amiben megpróbálunk
megkapaszkodni a tudatunkkal. Lel-
künk e rejtett mélységeiben olyan
félelmetes jelenetek pihennek, ame-
lyeket nappal nem merünk észre-
venni, de a válasz és a bizalom ké-
pei is, amelyek éjjel úgy bukkannak
fel, mint a termékenyítõ víz, amely
a forrásból felfakadva szétömlik a
vízhiányos földön.

Alighanem az ilyen gyógyító és
értelmezõ álmok módjára kell fel-
fognunk a Jézus vízen járásáról és
Péter hozzá menetelérõl szóló evan-
géliumi jelenetet (Mt 14,22–33).
Nem olyan emlék ez, amely Jézus

életének egyik külsõ történetét ele-
veníti fel; inkább kísérlet arra, hogy
évekkel késõbb, belülrõl fakadóan
elmondják, milyennek élték meg és
hitték Jézus személyét, elmondja-
nak róla egy olyan igazságot, ame-
lyet az értelmünkkel sosem talál-
nánk meg. E jelenet minden képét
alighanem olyan szimbólumokként
kell felfognunk, amelyek megmu-
tatják, mi magunk hogyan érezzük
magunkat. Éppen elégszer nem
olyan-e az életünk, mint egy véget
érni nem akaró éjszaka? Az idõ csak
nyúlik a hajnali szürkületig, s nem
akar elmúlni; sehogy sem találunk
megoldást az életünkre, a szél
szembefúj, és bármilyen derekasan
markoljuk is az evezõt, nem múlik
az az érzésünk, hogy egyszerûen
nem haladunk. Ezt a nyugalmi
helyzet azonban rendkívül fenyege-
tõ, hiszen semmi sincs, ami valóban

megtartana – az élet úgy tûnik fel
elõttünk, mint valami szakadék,
mint valami tenger, mint valami si-
vatag, amely egészen a horizontig
terjeszkedik, és bármely pillanatban
képes arra, hogy nyomtalanul visz-
szarántson minket a semmibe. És
mi választ el minket a tengertõl?
Talán csak egy labilis, colos hajó-
deszka, amelyet minden valóságos
hullámroham szilánkokra tördelhet.
Mi a teendõ, amikor így érezzük
magunkat? A nappali logika szerint
meg kellene próbálnunk megsok-
szorozni energiánkat, még egyszer
ellenõriznünk kellene az irányt,
rendbe kellene hoznunk az evezõ-
ket, s a legénység minden erejét be
kellene vetni az evezésbe. De ha
mindezt megpróbáltuk, és mit sem
segített?

Ezek az igazságok mélyen ott él-
nek lelkünk belsejében, és létezik
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egy olyan csodálatos tapasztalat,
amelyre nemcsak a tanítványok
tehettek szert Krisztus közelében,
hanem általános érvényû. Még éj-
szakai álmaink is megváltoznak
aszerint, hogyan éljük meg az em-
bereket, és hogy vannak-e mellet-
tünk olyan személyek, akikben leg-
alább egy kicsit meg tudunk bízni,
vagy pedig egyáltalán nincsenek
már ilyen személyek. Ahhoz, hogy
Jézus vízen járó alakjának vízióját
láthassák, a tanítványok számára hi-
hetetlenül fontos, hogy nem veszí-
tették el annak tudatát, hogy a szá-
razföldön, ahol a föld megálljt pa-
rancsol, a hegyen, ahol az ég a föld-
del érintkezik, imádságba merülve
Jézus idõzik. Jézus személyének
közelében létezik ez a hely, ez a kö-
zéppont, ahol a félelem elmúlik, és
az emberek kapaszkodóra találnak.
Csak az a kérdés, hogyan jut el hoz-
zánk ez a tudás, és hogyan éri el
gyakran oly szorongó létünket.

Nem lehetséges-e, hogy ha valóban
találkozunk azzal, ami megment-
hetne minket, akkor az szó szerint
kísértetnek tûnik, és abszolút ab-
szurdnak, ha meg kellene próbál-
nunk arra hagyatkozni, és hogy az,
amirõl az imént még azt hittük,
hogy ismerjük, eltorzultan és ré-
misztõen közelít felénk?

Éppen így jelenik meg ebben az
evangéliumi szakaszban Jézus alak-
ja. Egyenesen valami rettenetes a
tanítványok számára, válasz a félel-
mükre, de olyan válasz, amelyre
nappal sosem lennének képesek:
„Ne kapaszkodjatok már a csónak-
ba, épp ellenkezõleg, hagyjatok
végérvényesen veszni mindent,
amit különben kapaszkodónak tar-
tanátok! Még jobban szolgáltassá-
tok ki magatokat! Adjátok át maga-
tokat egészen, és fenntartás nélkül
tegyétek ki magatokat a szél és a
hullámok veszélyeinek, teljesen
védtelenül!”

Merészkedhetünk-e ilyesmire? Ér-
telmes gondolkodásunk alapján sem-
mi áron, álmaink üzenete szerint –
ahogy azt Jézusból kiindulva álmod-
ni merhetjük – feltétlenül. Újból és
újból alkalmunk lesz megállapítani,
hogy életünk valóban nagyon veszé-
lyes pillanatait nem kerülhetjük el.
Eljön az idõ, amikor nem úszik majd
gerenda életünk tengerén, lesz majd
olyan veszélyhelyzet és kiszolgálta-
tottság, amely elõl nem futhatunk el,
és mégis lehetséges, hogy Krisztusra
tekintve, szemünket állhatatosan ar-
ra az alakra szegezve, amely a másik
partról közelít felénk, kimerészked-
jünk az élet e szakadéka fölé, és al-
vajárókként átmenjünk rajta. Csak
egy pillanatra kell elfordítanunk te-
kintetünket attól a személytõl, aki
azt mondja, amit különben csak Is-
ten mond: „Én vagyok”, csak egy
pillanatra kell félrenéznünk, és ész-
revennünk a hullámok robajlását és
rohamát, és máris egyre mélyebben
süllyedünk a félelem örvényébe.

Mi más a hit, mint tovahaladni a
félelem és a halál vizén, állhatato-
san az Úrra tekintve? Akkor át fog-
juk élni, hogy visszatalálunk ahhoz
az aprósághoz, amibe eredetileg ka-
paszkodni akartunk. És mindenek-
elõtt azt fogjuk átélni, hogy a vihar
elcsitul, az ellenszél eláll, és csend
lesz.

Ne foglalkozzunk most azzal, mit
tudott mondani a korai egyház né-
hány évtizeddel Jézus halála és feltá-
madása után. Ám minden egyes em-
ber életében éppúgy érvényes, mint
az egyház egészének életében: Jézus-
ra tekintve semmilyen nagy félelem
nem éri meg, hogy görcsös kapaszko-
dással, összegörnyedéssel és ülve
maradással válaszoljunk rá, mert le-
hetséges, hogy átlépjük azokat a hatá-
rokat, amelyekrõl úgy véltük, meg-
álljt parancsolnak, és lábunkat aztán
sosem járt, és látszólag járhatatlan
földre tegyük. Eugen Drewermann

Forrás: Taten der Liebe,1995, 58–65.

ELÕFIZETÉS!
Tisztelettel kérjük Olvasóinkat,

hogy legkésõbb 2007. január 31-ig
újítsák meg elõfizetésüket. Az egyes
számok ára – adományozóinknak kö-
szönhetõen – 200,– Ft marad, tehát az
éves elõfizetés 1200,– Ft, illetve an-
nak, aki postán kéri, a postaköltséggel
együtt 2000,– Ft.

Többletbefizetéseket vagy adomá-
nyokat ezután is szívesen elfogadunk.

Kérjük, hogy az utalvány címzésé-
ben Kovács László és az „Érted va-
gyok” nevét egyaránt tüntessék föl.


