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MARÍA ZAMBRANO

A teremtõ álom
– Részletek –

Az álom-for ma

Ha az álom nem éb re dés vol na, az éb re dés egy bi zo-
nyos mód ja, ak kor örök ké ész re vét len ma radt vol na, 
ahogy az álom bi ro dal má ban, az ál mok mé lyén, vagy az 
éb ren lét ese té ben a tu dat ha tá ra in tú li vi lág ban ta lán még 
min dig ész re vét len az em be ri élet né mely ol da la. 

Az álom már éb re dés. Ezért is lé te zik olyan álom, 
mely fel kel ti az éb ren lét mezs gyé jén szun  nya dó va ló sá-
got: azon a tá jé kon, aho va nem me rész ke dik be a tu dat; a 
tu da ton tú li tér ben, aho va éber sé gét meg fe szít ve, ész re vét-
len jut el a fi gye lem; a biz ton sá gi ha tár vi dé ken, ame lyet 
az „én” je löl ki a fenn ha tó sá gá ból. Hi szen egy ost rom lott 
erõ dít mény hely ze té hez, tör vé nye i hez és szo ká sa i hoz 
ha son lít ha tó az, ahogy élünk, ahogy az em be ri – az ál ta-
lunk is mert és ránk te le pe dõ em be ri – lét ben la ko zunk: 
kö zé pen egy kö nyör te len, egy szer smind se bez he tõ ural ko-
dó áll, ilyen nek tû nik a hely zet. Alá ren delt, gyak ran tit kos 
hír vi võk vi szik a pa ran csot a fa lak hoz, õk vé del me zik azt, 
amit sze mély nek hí vunk, a „lé tet”, amit a va ló ság – el sõ-
sor ban is va la mi lyen tér és idõ – bir tok ba vé te le zõ je ként 
ér tel me zünk. És er rõl a már ho mo gén né tett idõt és te ret 
kö rül zá ró fal ról kém le li a ho ri zon tot az alá ren del tek leg-
foly to no sabb tag ja, a fi gye lem, s azt ha tár rá ala kít ja. 

Ám a fi gye lem, mely tel jes ere jé vel õr kö dik min de-
nen, ami az urá tól szár ma zik, nem egy sze rû meg fi gye lést 
vé gez, ami vel csak a szá má ra leg meg fe le lõbb mó don 
ké pes fel tár ni a va ló sá got és a va lót lan sá got. A fi gye lem 
olyan gá tat ké pez és emel, ame lyik fo gal mak ból és íté le-
tek bõl áll, to váb bá egy örök ké ér vé nyes, alat tuk meg fö löt-
tük lé võ, szi lárd tér-idõ bõl. Az így fel vér te zett fi gye lem 
nem csu pán õr kö dik, ha nem in kább el vet, el ítél. Ezért 
elv ben csak azok a va ló sá gok jut hat nak be a lá tó te ré be, 
ame lyek meg fe lel nek az õr kö dõ fi gye lem kí vá nal ma i nak. 
Né me lyi kük csu pán a lá tó ha tár vo na lán, meg ha tá ro zott 
pers pek tí vá ban je le nik meg. 

És vi lá gos, hogy a lét ben la ko zás nak ez a mód ja elõb bi 
an nál, mint amit a fe let tes szub jek tum – a fe let tes „én” 
– va ló sá gon ért. Az te hát, amit va ló ság nak tart, meg ha tá-
roz za – de még men  nyi re! – és meg for máz za mind azt, 
amit va ló ság nak kell te kin te ni; be le ért ve ter mé sze te sen az 
idealitást is, ha egy ál ta lán szá mo lunk ve le. Mind az, amit 
en nek a bi zo nyos „va la mi nek” hi szünk vagy gon do lunk, ez 
a min den hi tet vagy fo gal mat meg elõ zõ va la mi ha tá roz za 
meg a tu dat ba been ge dett és ott ke rin gõ tar ta lom faj tá ját, 
for má ját és vég sõ so ron ál ar cát is: te hát mind an nak, amit 
a tu dat nyújt a szub jek tum éle té hez, mely min dig szu ve rén 
és ke rek en ti tás ként szen ve di el az élet kény sze rét. 

Ám ha ez az õr kö dés tö ké le te sen mû köd ne, a szu ve-
rén szub jek tum egész éle tét az álom ál la po tá ban töl te né. 
Egy ef fé le lan ka dat la nul mû kö dõ fi gye lem fo lya ma tos, 
le ál lít ha tat lan te vé keny sé gé vel pas  szi vi tás ban tar ta ná a 
szub jek tu mot. Ak ti vi tá sa csu pán egy egy sze rû ál la pot ra 
kor lá to zód na, ezért mint egy „el len ne” az élet ben, úgy, 
ahogy egy al ga él a ten ger ben, már ahogy azt mi az em be-
ri lét part já ról his  szük az al gák ról. Bu rok ba von ná a sa ját 

kö ze ge, a te vé keny sé gé nek alá ve tett tér; te hát zárt egész 
len ne, kon ti nu i tás, ame lyet min de nek elõtt a tér-idõ hoz lét-
re. Ter mé sze te sen ho mo gén tér és szuk ces  szív idõ, hisz a 
tu dat mû kö dé se ha tá roz za meg mind ket tõt.

Ben nük – ho mo gén tér és a tu dat ál tal be jár ha tó, szuk-
ces  szív idõ – a szub jek tum a ma ga vá lasz tot ta vág  gyal 
össz hang ban a ki ala kí tott lá tó tér olyan kö ze gé ben ta lál ja 
ma gát, ahol fo lya ma to san és meg fe le lõ en mû kö dik a 
lá tás, és ahol a szub jek tum tu laj don kép pen csak né zés sel 
lát. Eb ben a kö zeg ben min den, min den va ló ság nak vagy 
va lót lan ság nak te kin tett do log, en ti tás je len van. Így ott 
ma ga a szuk ces  szív idõ is megfosztatik alap ve tõ di men zi-
ó i tól. A múlt mint olyan nem lé te zik, ah hoz elõbb je len né 
kell vál nia, „meg kell je le ní tõd nie”, ami vel így olyan 
je len hez jut, ami vel ta lán so sem ren del ke zett. Ami pe dig 
a jö ven dõt il le ti, mi vel le vá lik ró la a be lát ha tat lan, vég te-
len jö võ, a je len re re du ká ló dik, anél kül, hogy a tu dat nak 
eh hez a leg ki sebb erõ fe szí tést is kel le ne ten nie, ami re 
egyéb ként a múlt „meg je le ní tõ dé sé hez” sincs szük sé ge. 
El len ke zõ irány ban el len ben el en ged he tet len az erõ fe szí-
té se, va gyis ah hoz, hogy fél re te gye a múl tat, sõt só vá rog-
jon utá na. Ez utób bi ra iga zá ból nem is lesz szük sé ge, ha 
egy szer már le mon dott a jö ven dõ rõl, és azt egy egy sze rû, 
ki szá mít ha tó, a je len bõl lát ha tó és be lát ha tó jö võ vé re du-
kál ta. Ter ve zett idõ rõl van szó.

Va ló igaz, hogy ami ó ta a fi lo zó fi ai gon dol ko dás 
– Husserl – azt ál lít ja, hogy a je len az em ber idõ be li 
mó do za ta, tu laj don kép pen csak vég le ges, tisz ta for má ba 
ön ti azt a hi tet, ami re a mo dern, posztkarteziánus nyu ga ti 
em ber épül. Nem is hit az, ha nem az élet el fo ga dá sá nak 
a mód ja; az, hogy az em ber úgy fo gad ja el ön ma gát és az 
éle tet, hogy ben ne van, hogy van.

Hi szen kü lö nös mó don elég le mon da ni a lét rõl, hogy 
az idõ, a meg élt idõ ter ve zett le gyen, hogy a tér ké pé re 
és ha son la tos sá gá ra ma ga is ho mo gén le gyen, kö vet ke zés-
kép pen át jár ha tat lan, te hát ide gen az em ber szá má ra. A 
tu dat bi ro dal má ból néz ve fö lös le ges az idõ, az csak egy-
sze rû „itt lét”; még csak a „most”-ot sem kell hoz zá ten ni. 
Ha csak nem si ke rül meg ta lál ni an nak a mód ját, hogy a 
lét rõl mint olyan ról mond jon le; de úgy, hogy foly to no san 
át ír ja leg alább a bel sõ, el fojt ha tat lan em be ri moz gást, azt, 
ahogy a lét re vá gyó, a lét re fe szült, a lét re pozicionálódott 
em ber min dig – el te kint ve né hány ki tün te tett pil la nat tól, 
amit vi lá go san le het tud ni – „meg je le ní tõ dés” nél kül 
ha lad át a je le nen. Az élet mi att, per sze, de a lét ként ér tel-
me zett élet mi att.

Ám ez az egy sze rû át írás, mely az em ber nek a sa ját 
lé te fe lé ha la dá sát kö ve ti, a fi lo zó fi ai vagy po é ti kai gon-
dol ko dás ban nem ma rad hat meg a pusz ta meg ál la pí tás 
szint jén. Az min den va ló szí nû ség sze rint olyan lét re 
vo nat ko zó tör té nés ki fe je zé se len ne, ami hez ha son ló már 
be kö vet ke zett az is te ni te kin te té ben. „Is ten ha lott, vagy 
Is ten nem lé te zik” – va gyis az em ber az örö kö se.

De aho gyan gya kor ta mond ják az auk to rok, és nem 
min dig ok nél kül, nem most kell ezek kel a gon do la tok kal 
fog lal koz nunk. 
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Ha te hát el me rül a szub jek tum, ahogy mond tuk, a tu dat 
ál tal vég zett tö ké le tes õr kö dés foly to nos sá gá ban, ha be zá-
ró dik a je len né zsu go rí tott szuk ces  szív idõ folyatamos-
ságába, és ha be bú jik a ha tár ta lan „va ló ság” ily mó don 
ki je lölt kö ze gé be, a tu dat tal ren del ke zõ szub jek tum má 
re du kált em ber mint egy álom ban lesz. A szün te len te vé-
keny ség mel lett pas  szi vi tás ba me rül. Olyan álom ba, 
amely bõl fel kell éb resz te ni. S nem ki te kert szó já ték azt 
ál lí ta ni, hogy csak az álom vagy va la mi, ami az álom hoz 
ha son ló a tu da tá ban, az tud ja fel éb resz te ni. És ez az éb re-
dés nem az álom be li tör té net ré vén je le nik meg, mert az 
ön ma gá ban sem mit sem ad, amit a tu dat ne tud na hoz zá-
köt ni a lá tó te rét sza bá lyo zó ka te gó ri ák vagy osz tá lyok 
va la me lyik éhez. Azért éb resz ti majd fel, mert más hely re 
akar ja vin ni, olyan kö zeg be akar ja húz ni, ahon nan majd 
ki kell lép nie, ahogy éb re dés kor min den nap vagy éj sza ka 
ki lép az em ber az álom ból. Ez az éb re dés tisz ta pil la na ta, 
a pil la nat, ami kor meg ló dul az idõ; az éb re dés ak tu sa, s 
nem pe dig az éb re dés ko ránt sem tisz ta te vé keny sé ge. 

És va ló ban így is tör té nik. Mert az álom – az ál mok 
– el sõ sor ban nem va la mi lyen cse lek mény meg je le né se, 
ha nem esz köz, for ma: álom-for ma, mely nek tar tal mát az 
éb ren lét alat ti ész le lé sek kép ze tei al kot ják, még pe dig úgy, 
hogy azok sor rend je és kap cso ló dá sai alig vál toz tak.

Te hát nemcsak al vás köz ben lé te zik álom; éb ren lét 
alatt is, s azt ki szí ne zi, át jár ja az álom. Bi zo nyos mér té-
kig el té rõ mó don je le nik meg az álom al vás kor és éb ren lét 
alatt.

Tud ni il lik álom ban egy faj ta éb re dés ként je len nek meg 
az ál mok, a tu dat és a kép ze let el sõd le ges for má já ban, 
mely ben úgy ér zi a szub jek tum, hogy né mi leg meg érin ti, 
sõt meg szó lít ja egy be top pa nó lá to ga tó vagy egy tá vo li 
or szág, ahol már vár ták. 

Az éb ren lét alatt el len ben a szub jek tum szá má ra ész-
re vét le nül ke let ke zik az álom-ál la pot, és leg fel jebb a 
fe lej tést se gí ti, vagy olyan em lé ket kelt élet re, mely nek 
tar tal ma át te võ dik vagy át öm lik a tu dat nak egy oda nem 
il lõ szint jé re. Ez zel át ala kul va la mi fé le rög esz me vagy 
ki for ga tott, sõt el át ko zott va ló ság csí rá já vá.

Ha ezek a tar tal mak el len ben a tu dat meg fe le lõ he lyé re 
ke rül nek, oda, ahol a tu dat és a lé lek szim bi ó zis ban mû kö-
dik, al ko tás-csí rák ká vál nak, akár a sze mé lyes élet ben, 
akár – le vál va ró la – va la mi lyen mû al ko tás ban. 

Az éb ren lét alatt ál mo dik a for ma, el en ge di, mint egy 
ûr ben tart ja a szub jek tu mot. Va ló ban ûr ke let ke zik a tu dat-

ban, ami alig ész lel he tõ s egy faj ta fi gyel met len ség hez 
ha son lít. Ám ha ak ko ra ûr rõl van szó, hogy mé re te mi att 
már nem hagy ha tó fi gyel men kí vül, ak kor mó do sul a va ló-
ság tér, ahol min den tö ké le tes ség la ko zik.

Hi szen a va ló ság ha tár ta lan tér ként je le nik meg. A 
va ló ság, igen, ké pes fenn tar ta ni bár mi lyen ész le lé sün ket 
vagy ér zel mün ket. Ami kor meg je le nik az álom-for ma az 
éb ren lét alatt, el tû nik vagy el rej tõ zik a va ló ság, és a szub-
jek tum vak ként áll elõt te, ami nem azt je len ti, hogy va la-
mi lyen mó don azért ne ész lel né. Az álom-for ma tar tal mát 
tisz táb ban, vi lá go sab ban és ért he tõb ben le het ér zé kel ni, 
mint a szok vá nyos ész le lé se két. De a va ló ság tól el sza kad-
va je le nik meg, és úgy mu tat ko zik, mint ha tõ le függ ne 
a szub jek tum szá má ra va la mi lé nye ges do log; mint ha õ 
len ne az egyet len va ló ság.

De vi lá gos, hogy mi helyt az álom-for ma tar tal ma úgy 
je le nik meg, mint az egyet len va ló ság hor do zó ja, nyom-
ban el ve szí ti va ló ság jel le gét. Hi szen min den va ló ság, 
füg get le nül at tól, hogy mi lyen erõ vel és mek ko ra je len tõ-
ség gel ren del ke zik a szub jek tum szá má ra, ré szét ké pe zi 
a tel jes va ló ság nak, s no ha két ség te le nül el kü lö nül tõ le, 
vi lá go san be le tar to zik, és szer ve sen kap cso ló dik hoz zá, 
nemcsak tér ben és a va ló ság töb bi ré szé re vo nat ko zó 
uta lá sai mi att, ha nem idõ ben is. Bár men  nyi re in ten zív 
is egy-egy va ló ság tól el kü lö nü lõ ész le lés, a va ló ság gal 
együtt él jük meg. Mert ha ef fé le tö rést ta pasz ta lunk, az 
azt jel zi, hogy va la mi fé le sza ka dás kö vet ke zett be a szub-
jek tum ide jé ben. S olyan kor a ma ra dék va ló ság – a szó-
ban forgó ész le lés vagy ész le lé sek ki vé te lé vel – tel je sen 
múlt tá vagy moz du lat lan je len né vá lik. S a tö rés ab ban a 
pil la nat ban kö vet ke zik be, ami kor a múlt épp je len né vál-
to zik. Csak hogy a je lent már tel jes egé szé ben ki töl ti az 
ál mo dott va ló ság, ami ez zel ab szo lút ér té kû lesz.

De hát ûr vesz kö rül min dent, ami ab szo lút, s azt, bár-
mi lyen ki csi is, nem le het ki töl te ni. Ilyen eset ben az tör té-
nik, hogy a lét el fog lal ja a va ló ság he lyét; a lét ki sa já tít ja 
ma gá nak a va ló ság egy da rab ját, ami vel ha sa dást, re pe-
dést okoz az idõ ben. A szub jek tum pe dig úgy ér zi, hogy 
ki zök kent, hogy kí vül van a meg szo kott kö ze gén. Ez 
oly kor egy sze rû en csak fi gyel met len ség hez, fe lej tés hez 
ve zet. De le het raptus is, va la mi lyen rög esz me kez de te, 
ha csu pán rög zül, ám ha bár mi lyen mó don to vább fej lõ-
dik, le het tu dat za var csí rá ja is.

Ám a va ló ság gal szem ben nem le het szó sem mi fé le 
tu dat za var ról, hi szen ab ban a szub jek tum sa ját idõ köz egé-
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ben mo zog, múlt-jelen-jövõ, és a tá vol ban, egy faj ta ho ri-
zont ként ott az el jö ven dõ is. Fo lyik, ha lad a va ló ság. És 
ahogy át ha lad a szub jek tum ide jén, sza ba don, bi zo nyos 
mó don érin tet le nül hagy ja. A szub jek tum az idõn ke resz-
tül nor má li san vi szo nyul a va ló ság hoz; be lép a va ló ság ba 
és vé de ke zik el le ne; im mu nis a ha tá sa el len. Ami nem 
azt je len ti, hogy ne szen ved ne vagy szo ron ga na, ha van 
rá oka, egy sze rû en csak an  nyit je lent, hogy egy szer re van 
ön ma gá ban be lül és kí vül: nem bir to kol ja sem mi. A va ló-
ság so sem bir to kol ja a szub jek tu mot. A lét, vagy az, ami a 
lét jel le gé vel ren del ke zik vagy kér ke dik – te hát ab szo lút, 
ön ma gá val azo nos, meg kö ze lít he tet len, csu pa is me ret len 
je len tés hor do zó ja –, az tud ja bir to kol ni a szub jek tu mot, 
és az tán nem en ge di el, vagy csak va la mi lyen rend kí vül 
sa já tos cse lek vés fe jé ben en ge di el. 

Ez a tör té nés olyan ská lán ját szó dik le, ame lyik az egy-
sze rû fi gyel met len ség tõl a tel jes tu dat ha sa dá sig ível. De 
van ben ne egy olyan sík, amely se gít meg kü lön böz tet ni 
két tí pust, ez pe dig a tér ész le lés mó do su lá sa. 

Ös  sze zsu go ro dik a tér. Le het, hogy csak en  nyi. El vesz-
ti a tér a har ma dik di men zi ó ját, és a ben ne lé võ tár-
gyak le vál nak ró la; kép pé re du kál va le beg nek, el ve szí-
tik a tö mör sé gü ket. A tér már nem „a tes tek ter mé sze tes 
he lye”, csu pán egy sze rû gát, vég sõ, ki für kész he tet len aka-
dály.

Ez zel fel füg gesz tõ dött, ab szo lu ti zá ló dott, lét-ál la po-
tú lett a va ló ság. Totalizálódott. A szub jek tum eb ben a 
hely zet ben va ló ság nél kül ma rad, a va ló ság va ló ja nél kül; 
olyas mi elõtt ta lál ja ma gát, ami to vább ra is el fog lal ja 
a va ló ság he lyét, de a lét meg kö ze lít he tet len, ab szo lút 
jel le gé vel ren del ke zik, mint ha a lét le eresz ke dett vol na 
a va ló ság ba, azt egyet len pil la nat ba rög zí tet te vol na, és 
ar ra ítél te vol na, hogy „így” ma rad jon, még pe dig egy faj ta 
vég te len ki fosz tott ság ban, olyan örök ké va ló ság ban, ami 
ott le he tet len.

Ami pe dig a szub jek tu mot il le ti, az mint egy ki ûze tik a 
sa ját he lyé rõl – az élet he lyé rõl –, ar ról a sa já tos pont ról, 
ahon nan a szub jek tum éle te be bo rít ja vagy leg alább is érin-
ti a va ló sá got. A ki ûzött szub jek tum ön ma gá ba zár kó zik, 
és ma gá ba zár ja az éle tet, ami ha be kö vet kez ne – ha son-
ló an ah hoz, ami a va ló ság gal tör té nik –, lét-ál la pot ra kár-
hoz tat ná az éle tet; ab szo lu ti zá lód na az élet. Az ab szo lút 
élet pe dig ta lán még a va ló ság nál is el ér he tet le nebb a 
szub jek tum szá má ra, és ha így ma rad, bé nult ság hoz, ha lál-
hoz ve zet. Ez ta lán be is kö vet ke zik az em be ri tud at za var 
bi zonyos stá di u má ban, a ha lál mezs gyé jén, s ha nem ott, 
ak kor – bi zo nyos ér te lem ben – a ha lá lon túl.

De hát az élet nek em be ri mó do za tá ban a tel jes ön ma gá-
ba zá ró dás – a lét-ál la po tú élet – nem le het sé ges, ahogy az 
ab szo lu ti zá ló dott – lét-ál la po tú – va ló ság sem.

E le he tet len ség fel ol dá sá ra je le nik meg az idõ, mely 
ele ve – de éb re dés kor még ér zé kel he tõb ben – köz ve tí tõ 
jel le gû.

Az idõ

Az idõ a köz ve tí tõ re la ti vi tás két ab szo lú tum kö zött: 
az egyik a lét mint olyan ab szo lú tu ma – úgy, ahogy az 
em ber fel fog ja –, a má sik a sa ját lé té nek az ab szo lú tu ma, 
ame lyet el tö kél ten kö ve tel ma gá nak. 

Az idõ az egyet len út, mely be ha tol a meg kö ze lít he tet-
len ab szo lú tum ba.

De az utak nemcsak át szel nek vagy egy sze rû en kö rül-
jár nak egy-egy te rü le tet. Hisz az út – a leg köz ve tí tõbb 
va ló ság – meg õriz va la mit, el ke rül va la mit ab ból a tér bõl, 
amely be be ha tol. Az a sze re pe, hogy el ve zes sen va la mit 
vagy va la kit, aki nél kü le nem ta lál na le he tõ sé get a lé te-
zés re; va la mit vagy va la kit, aki el ke rül he tet le nül olyan 
he lyen tar tóz ko dik, ahol nem tud meg ma rad ni.

Az út min dig va la mi fé le ûr is. Meg épí té sé hez min dig 
kell rom bol ni, pusz tí ta ni.

Így az idõ ese té ben úgy fo gal maz ha tunk, hogy az idõ 
út ja a lé tet pusz tít va ha lad: a lé tet mint olyant, an nak a 
lé tét, aki raj ta ha lad: az em be rét, aki rõl már tud juk, amit 
tu dunk.

Ám ha egy út va ló ban út, ha be töl ti köz ve tí tõ funk ci ó-
ját, csak azért rom bol, hogy va la mi lyen más faj ta vi szonyt 
te remt sen; le het sé ges, ér vé nyes vi szonyt. Az idõ ese té ben 
ez olyan le het sé ges, ér vé nyes vi szonyt je lent, ami meg fe-
lel az em ber lé té nek, an nak, aki elõtt meg nyí lik az idõ 
út ja.

Az idõ te hát meg te rem ti a le he tõ sé get, hogy em ber-
ként él jünk; hogy él jünk. Mert hogy az, hogy élünk, nem 
azo nos az élet tel. Az élet adott, de olyan ado mány, mely 
meg kö ve te li a meg aján dé ko zot tól – az em ber tõl kü lö nös-
kép pen –, hogy meg él je.

Em ber ként él ni cse lek vés, s nem me rõ át ha la dás az éle-
ten vagy élet ben. Or te ga y Gasset sze rint ez kü lön böz te ti 
meg az em bert a töb bi is mert élõ lény tõl. Az em ber nek 
ma gá nak kell meg al kot nia az éle tét, el len tét ben a nö vény-
 nyel és ál lat tal, ame lyek ké szen kap ják, és csak át kell 
ha lad ni uk raj ta, úgy, ahogy a csil lag fut ja be – al va – a 
pá lyá ját, mond ja. Nem két sé ges.

Más részt azon ban az em ber két ség te le nül min dig is 
vá gyott ar ra, hogy csak át ha lad jon a ké szen ka pott éle ten, 
úgy, ahogy a csil lag fut ja be a pá lyá ját. A pá lya a tö ké le tes 
rend je le és jel ké pe.

Pá lyán ke ring ve él ni – két ér tel mû kép: a vég te len 
moz gás mi att és a sa ját tér hi á nya mi att po ko li. Egy üres, 
kez det és vég nél kü li, ab szo lu ti zált idõ nek a ké pe; va gyis 
ki ikta tó dott be lõ le a transz cen den cia. De ha a pá lyát 
ma gunk al kot va ke rin günk a pá lyán – tán col va kö rö zünk, 
hisz az min dig tánc, még ha gya log lás nak tû nik is –, 
ak kor a tisz ta ál la pot ban lé võ élet, a bol dog, en ge del mes 
és idõ tõl men tes élet ké pe. 

Mind ez jól mu tat ja, hogy az em ber, ahogy él, va ló já-
ban men  nyi re tá vol ke rült az élet nek at tól a mód já tól, ame-
lyet a pá lyá ján szun  nya dó csil lag ké pe je lent. Kép, amely 
fel tár ja és ki je lö li vég sõ sze ren csét len sé gé nek és ál mo dott 
tö ké le tes sé gé nek két el len té tes pó lu sát.

Eb bõl ki vi lág lik, hogy az élet ben – bár ki rõl le gyen is 
szó, bár mi lyen tá vol van is va la ki a csil lag tól, mi köz ben 
csak sik lik, al szik és ál mo dik – az em ber nek kö te le zõ fel éb-
red nie. Õ, a csil lag, csak en ge del mes te remt mény, te rem tett 
gon do lat, a lét meg nyil vá nu lá sa, fi gu ra, eidosz. Ha él ne, 
vagy ha él, az õt kö rül ve võ tér ben-idõ ben ál mod ná ma gát. 
A nö vény, mely nek már van né mi ten ni va ló ja – igaz, 
min dig az en ge del mes ség ke re tén be lül –, for má ja ki bon-
ta ko zá sá ban ál mod ná ma gát, ke ze sen, sõt azo no sul va sa ját 
ál má val. Ne ki már van, mint min den élõ lény nek, sa ját ide-
je; az élet nek az a sa já tos ide je, amely az ál la tok ese té ben 
a hely vál toz ta tó moz gás mi att nyil ván va lóbb. Még úgy is 
le het ne fo gal maz ni, egy sze rû meg fi gye lés rõl van szó, hogy 
né mely ál lat oly kor már-már szét tö ri az ál mát, ami tu laj don-
kép pen azt je len ti, hogy szét tö ri a ka pott lé tét.
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Az em ber is, nem két sé ges, kap ja az éle tet. De lé tet is 
kap ve le. Olyat, ami kü lö nös mó don, ab szo lút lét ként je le-
nik meg elõt te. S mi vel az az õ ka pott lé te és ab szo lút nak 
ér zi, ma gá ra vál lal ja. Hor doz za, tû ri, va ló já ban szen ved 
tõ le, mert nyom ja a sú lya; az be is bur kol hat ja, még bir to-
kol hat ja is, ha nem ve szi szám ba vagy túl sá go san szám ba 
ve szi.

Meg ta lál ja hát az em ber a lé tét, de ide gen ként ta lál ko-
zik ve le; az hol fel tá rul elõt te, hol el rej tõ zik; el tû nik és 
fö lé be ke re ke dik; fe nye ge ti és kö ve te lõ dzik; mint min den 
élõ lény nek, ne ki is meg je le nik az ál ma i ban, az tán fel kel-
ti. De nem tud csak úgy be zár va együtt él ni a lé té vel. 
Tör té nik va la mi a lét tel ren del ke zõ em ber rel, mely ki ûzi 
ere de ti zár ká já ból. És ami kor ez be kö vet ke zik, van nak 
pil la na tok, ami kor az elõt te köz vet le nül meg nyil vá nu ló, 
sa ját ka pott lé tét is ta gad ja. Sõt még te rem tett vol tát is 
ta gad ja, ami kor meg kér dõ je le zi a sza bad ság fe lõl, az 
ön gyil kos ság sok fé le for má já ban, amely ben a vég zet nek 
te kin tett sza bad ság gal él vis  sza.

Sõt még az asz ké tiz mus ban is igyek szik el tün tet ni ezt 
a ka pott lé tét, hisz az ta gad ja leg köz vet le nebb meg nyil vá-
nu lá sa it, és úgy bá nik ve le, mint ha álom vol na, az egyén 
ál ma, vagy olyan álom, amit egy ere den dõ té ve dés foly tán 
va la men  nyi en ma gunk kal von szo lunk. Álom, amely bõl 
tel je sen fel kell éb red ni. En nek az el len ke zõ je is meg es-
het, és va ló já ban gyak ran elõ is for dul: az, hogy tel je sen 
át ad ja ma gát en nek a ka pott lét nek, úgy, ahogy az köz vet-
le nül meg nyil vá nul elõt te, és el uta sít ja az éb re dést; az, 
hogy a le he tõ leg tel je sebb pas  szi vi tás ban kö ve ti az ál mot, 
le mond va ar ról, hogy az esz kö ze le gyen.

Pe dig fel kell éb red ni, éb re dez ni kell, ami azt je len ti, 
hogy az em ber foly to no san kel te ge ti álom be li lé tét, s 
hogy ve le együtt éb red fel.

Fel me rül ek kor a kér dés, hogy mi fé le lét az, amely az 
em ber sa ját ja, s amit rit ka pil la na tok ban érez – lát vagy 
in kább sejt –, és mely nek mond hat igent vagy ne met, s 
ma gá ra vál lal hat ja. Mi fé le lét az, mely csak úgy lé tez het 
az élet ben, ha min dig éb re de zik, még ha utá na új ból alá-
me rül is a kez de ti álom ba?!

La vie est impossible – mond ta Simone Weil, hoz zá té-
ve, hogy c’est le malheur qui le sait. Pe dig iga zá ból len ni 
le he tet len; me rõ te remt mény nek len ni. Va gyis egy szer és 
pas  szí van szü le tett te remt mény nek. Az éb re dés min dig 
újabb szü le tés, új ra te rem tés.

Hát ezért van szük ség az is mert és rej tett di men zi ó kat 
hor do zó idõ re. Az el sõd le ge sen szuk ces  szív idõ re, va gyis 
a va ló ság ide jé re.

Mert a va ló ság, még mi e lõtt hat na, fel tá rul, vagy pon-
to sab ban an  nyi ra tá rul fel, amen  nyi re hat, hi szen el vi leg 
meg is mer he tõ; meg en ge di, sõt fel kí nál ja a kap cso la tot. 
Tö re dé kes, vi szony la gos, nem foly to nos, ezért meg en ge di 
az em ber nek a cse lek vést. Er re azt le het ne mon da ni, hogy 
ez a cse lek vés ugyan így az ál lat nak is meg van en ged ve. 
Csak hogy egé szen más képp, mert az ál lat nem kü lön bö-
zik sa ját lé té tõl.

Az em ber el len ben vagy na gyon kü lön bö zik sa ját lé té-
tõl, vagy lé te bel se jé ben van va la mi, ami ar ra kész te ti, 
hogy túl men jen ma gán; hogy túl lép jen ma gán.

Esze rint úgy fo gal maz hat nánk, hogy az em ber olyan 
lét, amely el szen ve di sa ját transz cen den ci á ját. Lét, mely 
túl lép kez de ti ál mán. Hi szen az élet ben la ko zó lét ön ma-
gá ban álom ál la pot ban ta lál ha tó; ott van. Ott van, és kény-
te len azok kal érint kez ni, akik kö rü löt te van nak. Épp ezért 

foly tat ja az ál mot, ál mod ja ma gát az élet ben. S az élet 
szá má ra, bár mi lyen fáj dal mas avagy él ve ze tes is, álom. 
Hi szen õ, va gyis a lét ál mod ja ön ma gát az élet ben.

Az em ber csak ak kor kezd el él ni tel jes ség gel, ha min-
de nes tõl el fo gad ja sa ját lé tét. Sa ját lé té tõl va ló el kü lö nü-
lés – itt most kö zöm bös, hogy ez va la mi lyen ket tõ sség 
kö vet ke zté ben kö vet ke zik-e be, vagy ka pott lé nyé nek 
va la me lyik transz cen dens mag já ból ki in dul va –, to váb bá 
az az el ke rül he tet le nül fel me rü lõ le he tõ ség, hogy kezd jen 
ve le, szem ben vagy el le ne va la mit – az em ber tud ni il lik 
tud el len-len ni –, nyil ván va ló an azt mu tat ja, hogy lé te zik 
ben ne a sza bad ság nak ne ve zett va la mi. És nem ak kor ren-
del ke zik ve le, ami kor már fel éb redt, ha nem ép pen éb re-
dés köz ben. A sza bad ság kel ti fel.

Az éb re dés az em ber ese té ben azt je len ti, hogy sa ját 
lé té vel fel éb red a va ló ság ban, a va ló ság gal szem ben. 
Ab ban a va ló ság ban, mely tö re dé ke sen és egé szen, ki ke-
rül he tet le nül és vi szony la go san je le nik meg szá má ra; 
ta lál ko zó hely nek is ne vez het jük, ahol az ös  szes töb bi 
em ber rel ta lál koz hat. Hisz a va ló ság elv ben az a hely, 
ahol egy más ra ta lál nak a lé tek, mert be lé pé sük kor ott 
fel tá rul koz nak. Az a hely, amely kér lel he tet le nül fel fe di 
a lé te ket.

A tö re dé kes és ki me rít he tet len va ló ság pe dig az idõ 
ré vén, az idõ ben lé te zik. Az em ber te hát lé té vel a tran zit ív 
va ló ság ban, a ta lál ko zás, a fel fe de zés, a kap cso lat he lyén 
éb red fel. A va ló ság az idõ vel együtt já ró út.

A fel éb redt em ber a va ló sá gon ke resz tül, a va ló ság 
ré vén jut el a lé té hez, kez de ti ál má hoz. Lé te – en nek az 
út nak a vi szony la gos sá ga mi att – el ve szít va la men  nyit 
lé té nek jel le gé bõl, de nem ma gá ból a lé té bõl. Ám nyer 
va la mit a va ló ság ból, nyil ván va ló an azt, ami hi ány zott a 
lé té bõl. A szun  nya dó, te remt mény-lé té bõl, me lyet az idõ 
ré vén, az idõ ben ha lad va kell meg va ló sí ta nia.

Hi szen ha tel jes lét, tel je sen lét vol na, nem kel le ne 
be lép nie a va ló ság ba; nem kel le ne se az idõ ben, se más 
kö zeg ben meg va ló sí ta nia ma gát. Nem kel le ne sem min se 
át ha lad nia.

Úgy lát juk hát, hogy amint ko ráb ban fel fe dez tük, hogy 
az em ber lé té nek meg ha la dá sá ban van va la mi plusz a 
ka pott lét hez ké pest, most egy mí nuszt, egy nem-lé tet 
ta lá lunk. Bi zo nyá ra egy még-nem-létrõl van szó, egy 
még-nem-tényleges-létrõl.

A va ló ság-idõ út, de elõ re ha la dás is; ki kö tõ, ka pu.
Ezért kell az idõ nek – leg alább is el sõ jel le gé ben 

– szuk ces  szív nek len nie; már mint a tu dat nem foly to nos 
ide jé nek.

És mi vel nem foly to nos az idõ, szuk ces  szív; ön ma gát 
kö ve ti, vagy ön ma gá ban ha lad, és el éri, hogy kö vet kez-
ze nek a „lét dol gai”; hogy va ló ban be kö vet kez ze nek. Az 
idõ esz kö ze, organuma en nek a be kö vet ke zés nek. A sza-
bad ság, az iga zi tör té nés, raj ta ke resz tül ve ze ti ki a ka pott 
lényt a kez de ti ál la po tá ból.

Ám ha az em ber fel éb red a lé té vel, ál má val, s akár ered-
mé nye sen ak tu a li zál ja sza bad sá gát, akár nem, ta lál ko zik 
a va ló ság gal, mely min den kép pen ott van, mint a té nyek 
szín te re, füg get le nül at tól, hogy meg fe le lõ en ész le li-e, 
vagy sem. És a va ló ság ban és a szuk ces  szív idõ ben a lét, 
mely még nem lé te zik, vég ze te sen be le zu han a tör té ne-
lem be. Mert a spon tán tör té ne lem vég zet, an nak a kö vet-
kez mé nye, hogy va la ki még nem éb redt fel a szuk ces  szív 
idõ ben; hogy nem tel jes még az éb re dés, és hogy az idõ 
még nem pá lya. Ki ke rül he tet len tör té ne lem, mel  lyel ta lán 
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a sza bad ság ró ja le adó ját az idõ nek; akár csak az éb re dés, 
mely a so ha szer te nem fosz ló kez de ti álom nak adó zik az 
élet ben.

Te hát nem le het tel je sen meg szün tet ni a kez de ti ál mot, 
mert az azt je len te né, hogy tel je sen új ra al kot ja ma gát az 
em ber. És mint hogy ez így van, az ere de ti álom új ra meg-
je le nik az éb ren lét ben, a min dig rész le ges éb ren lét ben; 
át jár ja, ki szí ne zi, egy-egy pil la nat ra el ra gad ja, mint ha 
meg ka pa rin ta ná a lét. Az em ber fe lõl néz ve ez a tör té nés 
ta lán a sza bad ság el ha lá sát je len ti, ami ve szé lyes mó don a 
tör té nel mi vég zet ben foly ta tód hat, ami – ahogy kön  nyen 
el len õriz he tõ – ki tün te tett te rü let.

Ám va ló já ban az álom, a meg szün tet he tet len kez de ti 
álom min den éb re dés sel át ala kul egy ki csit. És amint a 
meg szi lár dult éb ren lét be le zu han az álom ba, az ál mo dás 
fel éb resz ti. Ál mo dás és éb re dés egy ská lán tör té nik. Az 
ál mok ská lá ján, ahol meg mu tat ko zik a kez de ti álom.

A kez de ti álom az egy mást kö ve tõ éb re dé sen át ha lad-
va tá rul fel; ap rán ként lát tat ja ma gát, fel tár va a tart al mát 
a szub jek tum elõtt. Tud ni il lik az éb ren lét nem azo nos a 
kész te tõ né zés sel, mely el ve ti az ál mot, a kez de ti lé tet 
még a tu dat leg tá vo lab bi csücs ké ben is. Ha ilyen vol na, 
ak kor a va ló ság töb bé már nem út, amely egy sze rû hel  lyé 
vál hat, ahol meg te le ped het az õr kö dõ tu dat, és ame lyet 
azért fog lal el, hogy ott sem mi se ha lad jon át, hogy iga-
zá ból sem mi se tör tén jék, pon to sab ban csak a sem mi tör-
tén jen, vagy ami tör té nik, az sem mi ként es sen meg. Hogy 
sem mi se ér je a lé tet, vagy sem mi se tör tén jen a lét tel.

Az em ber nek ál má ban mu tat ko zik meg a lé te; ál mok 
közt. Ha át vis  szük a va ló ság ba, fel éb reszt jük. A lét azért 
tá rul fel, a lét azért mu tat ja meg ma gát, mert las san ként 
el ve szí ti ab szo lút, rej tett, el ér he tet len jel le gét. Így tá rul ko-
zik fel a szub jek tum elõtt, aki el vi se li és ve zér li. Fel tár ja 
a ben sõ jét. És ahogy fel tár ja a ben sõ jét, ap rán ként már 
nem az az is me ret len va la ki, aki meg je le né sé vel min de-
nek elõtt az idõ ben lé te zés nek egy kü lö nös mód ját igyek-
szik meg szab ni; az ál mok ide jé nek, mely el ön ti a tu da tot 
az éb ren lét alatt, és úgy be tud ja bo rí ta ni, hogy egé szen 
alá me rí ti, to váb bá amel  lyel a tu laj don kép pe ni ál mok már 
az elõtt kí noz zák a szub jek tu mot, mi e lõtt meg je len ne a cse-
lek mény, olyas mi, ami vel az nem szo kott szá mol ni, s ami 
ma gá nak az idõ nek a „pok lá ba” vi szi. Ám min den is mert 
em be ri po kol csak an  nyi ban az, amen  nyi ben ne a tör té ne-
lem elõt ti, pro fe ti kus vá ra ko zás.

Az idõ már kez det tõl túl csor dul, úgy, ahogy meg je le-
nik az ál mok sa já tos hely ze té ben is.

Az ál mok idõt len sé ge

Az em ber kez de ti hely ze te te hát pas  szi vi tás; be van 
zár va sa ját ben sõ jé be, s ott a ka pott lét ben ne, ami el fojt-
ha tat la nul igyek szik fel tör ni, meg mu tat koz ni. Va gyis 
álom ál la pot ban van, akár szun  nyad, akár éber.

Ez a hely zet más részt egy be vág min den álom ra jel lem-
zõ alap ve tõ ta pasz ta lat tal: az zal, hogy nincs ben ne idõ. 
Ezt hív juk idõt len ség nek.

Az idõt len ség ben a szub jek tum nak nin csen ren del ke-
zés re ál ló ide je, szuk ces  szív ide je, ami nek függ vé nye 
a sza bad ság. Ez zel a kö vet ke zõ kép le tet kap juk: idõ, 
sza bad ság, va ló ság, épp úgy ér vé nyes az álom ra, mint az 
éb ren lét re.

Mind az, ami eb ben a hely zet ben meg je le nik, az álom 
tar tal ma, a lét sa já tos sá ga i val ren del ke zik a parmenidészi 
ér te lem ben vett fe no me ná lis – me ta fi zi kai fe no mén – for-
má ban: nincs ben ne ûr, tér, idõ, kö vet ke zés kép pen moz-
gás sem, bár a moz gás ér zé kel he tõ. Ugyan is kü lö nös tí pu-
sú moz gás ról van szó, ami pa ra dox mó don egy faj ta moz-
gás moz du lat lan sá ga. Tu laj don kép pen egy moz gás lé te, 
avagy lét ál la pot ban lé võ moz gás. 

Így ért he tõ lesz, hogy eb ben a hely zet ben Ak hil le usz 
nem ér he ti utol a tek nõ cöt, amint a nyíl sem ér het cél ba. A 
nyíl már in du lás elõtt oda ér, vagy so sem ér oda, vagy meg-
áll a le ve gõ ben, hi szen iga zá ból so sem ér het oda se ho va. 
Te hát egy faj ta va la hol-la ko zás nak a lé té rõl van szó. 

A va la hol-la ko zás lé te azt jel zi, hogy me ta fi zi kai kény-
szer bõl lét re kell jön nie a moz gás nak. Kö vet ke zés kép pen 
a re la ti vi tás és a transz cen den cia kény sze ré bõl.

A lét jel le ge te hát idõt len ség be bur kol ja az álom-for ma 
tar tal má ban lé võ tör té nést. Olyan lét az, amely vég le tes 
mó don kö tõ dik a va ló ság hoz, s pár hu za mos a szub jek tum 
pas  szi vi tá sá val. Né mely álom tí pus ban az idõt len ség meg-
nyí lik va la mi lyen va lós elem fe lé, ame lyet ter mé sze te sen 
va la mi lyen kép hoz lét re vagy tes te sít meg.

Az ál mok te hát a lét kí sér te tei s egy faj ta moz gás meg-
tes te sü lé sei. Ne fe led jük, a parmenidészi lét egy szer re 
ide á lis és ma te ri á lis.

Az ál mok ban va la mi olyas mi je le nik meg, ami elõl 
nincs le het sé ges me ne kü lés. Kö vet ke zés kép pen a szub jek-
tum sem mi kép pen sem lép het köz be. A va ló ság el len ben 
el sõ sor ban úgy je le nik meg a szub jek tum elõtt, hogy va la-
mi lyen cse lek vés le he tõ sé gét kí nál ja: egy gon do la tot, egy 
dön tést, egy tet tet, va gyis a sza bad ság gya kor lá sát.

Elv ben te hát ide ge nek az ál mok a szub jek tum szá má ra, 
mely te he tet le nül kö ve ti õket, nem tud ja be fo lyá sol ni a 
fo lya ma tu kat, bár lát ja vagy fel is me ri ma gát va la mi lyen 
cse lek vés ben. Ez tel je sen vi lá go san megmutatkozik, 
ami kor va la mi lyen le küz den dõ aka dály je le nik meg 
ál munk ban: egy ki tárt aj tó ke re te, egy fo lyó, ame lyen 
át kell kel ni, egy von zó, de el ér he tet le nül tá vo li pont; 
vagy egy egé szen kö zel lé võ, ám el ér he tet len tárgy. Ez 
az aka dályt hor do zó álom, mely nek leg tisz tább for má ja 
az, ami kor egy kü szö bön kell át lép ni, s ami két ség te le nül 
va la mi lyen sze mé lyes hely ze tet je lö l. Vi lá gos a je len té se. 
Ám ami kor egy ne künk át nyúj tott tárgy ról van szó, le het, 
hogy for dí tott álom mal van dol gunk. Ilyen eset ben, ahogy 
a for dí tott ál mok ese té ben min dig tör té nik, a tárgy va la mi 
más dol got ál cáz; ak kor pe dig vágy-álom ról van szó. Ha 
köz vet len az álom – va gyis sze mé lyes –, jel kép a tárgy.

Vágy-álom nak a vá gya ko zás ból, az orexiszbõl szár ma-
zó ál mo kat ne vez zük. Ezek a pszi ché ál mai, me lyek ben 
tel jes az idõt len ség.

A sze mé lyes ál mok ban min dig fel buk kan va la mi lyen 
el vég zen dõ tett, ami olyan cél ra irá nyul, ami nem mu tat-
ko zik meg vi lá go san, s ami elv ben ki me rít he tet len. Ezek 
a cél irá nyos ál mok, me lyek eti kai jel le gû fel ada tot és cse-
lek ményt hor doz nak; fel sza ba dí tó ál mok, ame lyek le lep-
le zik a sze mély nek va la mi lyen be kö vet ke zett vagy fo lya-
mat ban lé võ át ala ku lá sát. A cél-fel adat fo lya ma tá nak, a 
konk rét sza bad ság nak egy-egy epi zód ját tar tal maz zák. 
Ezt ne vez ték el cse lek mény nek.

Scholz Lász ló for dí tá sa


