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KOMÁLOVICS ZOL TÁN

A fel éb re dés rõl
„Min den egyes nap pal, a cél irá nyos cse lek vés sel és még in kább a cé lok hoz 

ta padt em lé ke zés sel, fel bom laszt ja ben nünk a fe lej tés szõt te sét és or na men se it.”
(Walter Benjamin)

Ta lán nem túl zás azt ál lí ta ni, hogy a szel lem tu do mány ok kö ré ben nap ja ink ban 
na gyobb ér dek lõ dés irá nyul az álom ra és álomközeli tu dat ál la po tok ra, mint az éb ren-
lét re. Az álom problematizációjával fog lal ko zó dis kur zu sok kö zül a pszi cho a na lí zis 
tá jé ko zó dá si kö rét ha tá roz ta meg leg in kább nap pal – éj sza ka, álom – éb ren lét egy mást 
fel té te le zõ köl csö nös sé ge. A kér dést il le tõ en fi gye lem re mél tó az iro da lom ér dek lõ dé-
se a pszi cho a na lí zis ál tal fel tárt lel ki-tu da ti tar tal mak iránt, ugyan ak kor leg alább ilyen 
in ten zív Fre ud tól kez dõ dõ en az ana li ti ku sok ér dek lõ dé se az iro da lom tör té net leg je len-
tõ sebb mû vei iránt.

Úgy tû nik, hogy az el mé le ti pszi cho a na lí zis szá má ra rend kí vül fon tos az, hogy tu do-
má nyos elõ fel te vé sei le ve ze té sé re és iga zo lá sá ra az iro da lom ban (és a mû vé szet ben) 
ta lál jon olyan ar che tí pu so kat, akik nek te kin té lyi szö veg ben meg kép zõ dõ figurativi-
tása le gi ti má ci ó vá vál hat. En nek a Fre ud ál tal meg te rem tett ter mé keny ha gyo mány nak 
kö szön he tõ en a mû vé szi fik ci ók né hány ne ve ze tes te rem tett jé nek sze mé lyi sé ge szin te 
há rom di men zi ó jú vá vált, hi szen sza va ik és cse le ke de te ik mö gé olyan tu dat ta lan mo ti-
vá ci ó kat ál lí tott be az ér tel me zés, ame lyek rend kí vül el mé lyí tet ték a ró luk al ko tott, 
ko ráb ban már meg szi lár dult ké pet. Ta lán elég Jacques Lacan ne ve ze tes Ham let-sze mi-
ná ri u má ra utal nunk, mely nek gon do la tai ter mé keny vissz han got vál tot tak ki, és na gyon 
fi nom vo na lak kal raj zol ták új ra Ham let alakját.1

Dol go za tom azt a ha gyo mányt foly tat ja, amely iro dal mi ala kok lá tens tu dat tar tal-
ma it tér ké pe zi fel és vi lá gít ja meg álom és éb ren lét ös  sze füg gé sé ben. A ve zér fo nal 
szá mom ra az a Walter Benjamin lesz, aki ugyan nem írt ta nul mányt a pszi cho a na lí-
zis tárgy kö r ében, de az Institut für Sozialforschung tag ja ként mun ka tár sa volt töb bek 
kö zött Erich Frommnak, és gon dol ko dá sá nak ter mé sze te, be ál lí tó dá sa is kö zel hoz za õt 
a pszichoanalízishez.2 Írá sai lá ten sen vagy hi vat ko zás for má já ban sû rûn tar tal maz nak 
olyan gon do la to kat, me lyek a pszi cho a na lí zis fe lõl ér ke zõ ins pi rá ci ók ként ér tel mez he-
tõk. Walter Benjamin gon dol ko dá sá nak leg fon to sabb tár gyai azok a kü szöb ta pasz ta la-
tok, amik az át já rás, az át me net kö ze gét és zó ná ját (Benjamin sza vá val: au rá ját) te rem tik 
ma guk kö ré.

Az álom hoz és az éb ren lét hez kap cso ló dó fo gal mi és gon do la ti el len pár ok a tu dat-
tar tal mak el kü lö nü lé sé ben a tel jes szem ben ál lást hang sú lyoz zák. Ez a szem ben ál lás 
egy olyan tel jes op po zí ci ós rend szert te rem tett meg, ami ben szin te min den fo gal mi 
tar tal munk el he lyez he tõ va la me lyik ol da lon. A du a li tá sok azon ban nem mu tat ják meg 
a ha tár hely ze tek nek azt a lé nye gi vo nat ko zá sát, ami egy másmel let ti sé gük bõl vagy egy-
más utá ni sá guk ból ter mé sze tes mó don fa kad: a ta lál ko zá si fe lü le te ket. Az át me ne tek 
struk tu rá ló dá si for má ja az ös  sze szö võ dés, az ös  sze for rás, egy olyan cso mó zó dás, amely-
be a szá lak kü lön bö zõ idõk bõl, he lyek bõl, tu dat ál la po tok ból ki in dul va, mint ta lál ko zá si 
hely re ér kez nek ide. Az ös  sze szö võ dés eb ben az ér te lem ben az al ko tó ele mek iden ti tás-
vesz té sé vel jár, a sa já tos ter mé szet nek már a má sik irá nyá ba tör té nõ tá jé ko zó dá sa és 
át han go lá sa. A köl csö nös át han go ló dás vol ta kép pen a má sik tér re, idõ re, tu dat for má ra 

1  Lásd Jacques Lacan: Ham let-sze mi ná ri um (rész le tek). For dí tot ta: Kál mán Lász ló. In: Pszi cho a na lí zis és 
iro da lom tu do mány. Bp. Filum. Ki adó, 1998. szerk. Bókay An tal és Erõs Fe renc.

2  Ér de kes élet raj zi és el mé le ti ös  sze füg gé sek re hív ja fel a fi gyel met Hárs György Pé ter Ferenczi Sán dor és 
Walter Benjamin gon dol ko dá sát ös  sze ve tõ ta nul má nya. Rö vid idé zet tel jel zem a prob lé ma lá tás ban meg-
kép zõ dõ ös  sze szö võ dést, cso mó so dást, ami a ké sõb bi ek ben még fon tos sá fog vál ni: „Ezek a pil la na tok 
azok, ahol ér tel met nyer az idõ, s ame lye ket Benjamin és Ferenczi tra u má nak, ka taszt ró fá nak, ve szély nek, 
fel vil la nás nak ne vez. A tör té nész nek és a te ra pe u tá nak ilyen kor azo nos a fel ada ta: mi u tán „tig ris ug rás sal 
ve ti ma gát a múlt ba”, egy sok kal ap ró lé ko sabb és nõ i e sebb te vé keny ség vár ja. Ezt a mun kát, a tör té net 
új ra var rá sát Ferenczi „az épí tés és rom bo lás /…/ pénelopéi is mét lõ dé sé nek” ne ve zi. Ép pen at tól pénelopéi 
ez az ope rá ció, mert az igaz ság le he le te érin tet te meg a túl ról, a tisz ta nyelv és az in tel li gen cia bi ro dal má-
ból. „Az em ber nek né ha az a be nyo má sa, hogy az ef fé le fo lya ma tok re a li tá sa ben nünk, ma te ri a lis ták ban 
erõs ér zel mi el len ál lás ba üt kö zik; s bár be pil lan tást nye rünk e fo lya mat ba, még is úgy érez zük, olyas mi ez, 
mint Pé ne lo pé vász na vagy ál ma ink szer te fosz ló szö ve te. (Ferenczi)” In: Hárs György Pé ter: Kor res pon-
den ci ák: Walter Benjamin és Ferenczi Sán dor.
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tör té nõ rá han go ló dás. Álom és éb ren lét közt ez a cso mó zó dó ös  sze szö võ dés a fel éb-
re dés. Dol go za tom en nek a tu dat vál tás nak a ter mé sze té re kér dez rá. Az álom és az 
éb ren lét köz tes te re az iro da lom szá má ra szin te a kez de tek tõl fog va ki tün te tett idõ és 
ál la pot volt, va ló di jo ga it azon ban csak a modernitás ad ta meg. Az em be ri ség har ma dik 
nárcisztikus sé rü lé se mu ta tott rá ar ra a bir to kol ha tat lan ság ra, amit az Én nek ön ma gá val 
szem ben kel lett meg ta pasz tal nia.

Min den fel éb re dés or phe u szi pil la nat – s mint ilyen, el sõ sor ban az idõ ter mé szet raj zá-
ról be szél. Úgy éke lõ dik az álom és az éb ren lét ide je kö zé, hogy mind két idõt ma gá ba 
szív ja, és át itat ja egyi ket a má si ká val. Min den fel éb re dés „kí vül rõl” ér ke zik, egy olyan 
oda át ról, ami ha tal má ba ke rí ti az em bert. Mint ha „be lül rõl” éb red ni nem ada tott vol na 
meg ne künk. Ezért le het gyak ran az az ér zé sünk, hogy min den éb re dés cso da és döb be-
net, mely ben is mét bir tok ba ve het jük a tes tünket, ami ko ráb ban mint ön tu dat lan tárgy 
he vert raj tunk kí vül, ki szol gál ta tot tan az éj sza ka vi lá gá nak. Ön ma gunk nak e vis  sza nye-
ré se olyan, mint ha Orp he usz nak si ke rült vol na nap vi lág ra hoz ni Eu rü di két, test té ten ni a 
test te lent. Orp he usz nak azon ban a Má sik tes tét kel lett vol na vis  sza ven nie a fe le dés bõl. 
Egy olyan tes tet, ame lyik ön ma ga tes ti sé gét már ré gen el fe led te. (Er rõl a test fe le dés rõl 
szól Ril ke gyö nyö rû ver se, az Orp he usz, Eu rü di ké, Her mész). Orp he usz nak a Má sik ról 
szó ló álom nem volt elég, ezért az álom nál mé lyebb re ha tolt. Ál ma el éré sé ért ál mod nia 
kel lett, de a fel éb re dés kor min dent el vesz tett, s ál ma tár gya örök re fel idéz he tet len né 
vált, mert Eu rü di ké egy az övé nél mé lyebb álom nyu gal má nak ere jé vel ki von ta ma gát 
a dal nok álom ha tal ma alól. Nem tud juk, hogy éb re dés kor Orp he usz meg õr zött-e akár 
egyet len ké pet is a lé lek cso dá la tos tárnamélyébõl. Éb re dés kor azon ban a sa ját tes tünk 
ke rül nap vi lág ra, a bir tok ba vé tel tár gyai és ala nyai mi ma gunk va gyunk. Ugyan ak kor 
nyil ván va ló az is, hogy e bir tok ba vé tel el le né re – túl a tes ten – va la mi vég leg min dig 
ott ma rad, mert a cso mó zó dó ös  sze szö võ dés ben iden ti tá sát, for má ját és lé nye gét vesz ti. 
(Ez a va la mi szá munk ra Eu rü di ké-ar cú.) Ez azt je len ti, hogy ez az el tû nés fel té te le az 
éb re dés nek, az az amíg az el tû nõ ben va gyunk, nin csen éb re dés. A fel éb re dés te hát az 
el tû nõ el tû né se, az el tû nõ utá ni meg ma radt bir tok ba vé te le. Eb bõl fa kad a fre u di álom ér-
tel me zés drá ma i sá ga, hi szen kí ván csi sá ga csak ah hoz a meg ma radt hoz ké pes hoz zá fér-
ni, ami nek a meg ma ra dá si fel té te le ép pen az el tû nõ el tû né se. A fel éb re dés nem pusz ta 
át bil le nés az egyik lét bõl a má sik ba, ha nem egy olyan tér-idõ meg te rem tõ dé se, mely ben 
az egy más hoz és egy más ba kap cso ló dó szá lak, szö ve tek fel is me rik a má sik szál, szö vet 
más sá gát, hogy ab ban foly ta tód has sa nak. A fel éb re dés ös  sze szö võ dés: álom evi den ci ák 
és va ló ság evi den ci ák olyan pil la nat nyi egyen sú lya, ami ta lán a tu dat leg tel je sebb és leg-
in ten zí vebb mû kö dés for má it tud ja moz gás ba hoz ni. A fel éb re dés (és az el al vás) so rán 
kép zõ dõ kü lö nös ál la pot pszi cho ló gi á ját és po é ti ká ját ta lán sen ki sem is mer te és él te 
meg olyan in ten zi tás sal, mint Marcel Proust. Az el tûnt idõ nyo má ban ára dó re gény fo lya-
ma ki zá ró lag eb ben a sa já tos tér ben és ál la pot ban for má ló dik meg, kez di meg bur ján zá-
sát. Az el sõ könyv, a Swann ese té ben a fel éb re dés a szó, a mon dás, az írás kü szö be. A 
re gény el sõ mon da tai a tel jes re gény fo lyam nak ki je lö lik a med ret. „So ká ig ko rán fe küd-
tem le. Né ha, alig hogy el fúj tam a gyer tyát, oly gyor san le csu kó dott a sze mem, hogy még 
azt sem mond hat tam ma gam ban: No, most el al szom. De az tán, egy fél óra múl va, fel éb-
resz tett az a gon do lat, hogy ide je lesz álom ra tér ni, le akar tam ten ni a köny vet, mert azt 
hit tem, még a ke zem ben van, s el fúj ni a gyer tyá mat, al vás köz ben is gon dol koz tam azon, 
amit az ágy ban ol vas tam, csak hogy ezek a gon do la tok sa já tos irány ba te re lõd tek, úgy 
tet szett, én ma gam va gyok az, ami rõl a könyv beszél… Ez az ér zés to vább élt ben nem pár 
pil la na tig az éb re dés után, nem za var ta az ér tel me met, in kább csak el ho má lyo sí tot ta, 
mint sze met a há lyog, s nem en ged te meg lát nom, hogy a gyer tya már nem ég.”3 Az ér zés 
to vább élt ben nem pár pil la na tig az éb re dés után, nem za var ta ér tel me met – ír ja Proust, 
utal va az álom és éb ren lét köz ti egyen sú lyi hely zet re. Ez a ter mé keny, inspiratív ál la pot 
az ér zé ke lés szer ke ze ti ke re tét ad ja, hi szen mér he tet le nül ki ter jesz ti azt az idõt és te ret, 
amit a fel éb re dés és az el al vás igény be vesz, pon to sab ban ki sa já tít ma gá nak. Eb ben a 
szer ke ze ti idõ ben az el al vás ide je az éb re dés ide jé ig tart, s ez for dít va is ugyan így igaz. 
Mint ha nem is ma rad na más, mint az egy más ba érõ köz tes idõ. Ez az össze tor ló dott idõ 
olyan ös  sze szer ve zõ dés, ami nek egyet len pont ját érint ve az egész struk tú ra rez gés be jön, 
s ez a meg sza kít ha tat lan moz gás az élet bel sõ for má já vá vá lik. Ezért ne héz el dön te ni, 
hogy a prousti mû a fo lya ma tos ál mo dás vagy a fo lya ma tos éb re dés mun ká ját je len ti-e. 
Min den eset re a fel éb re dés tu laj don kép pen az idõ ki cso ma go lá sa a va ló ság bur ká ból. Az 
Ál mok, szo bák, nap pa lok cí mû köny vé ben rend kí vül ér zék le te sen kap han got a va ló ság-
nak ez az éb re dés ben ki bom ló ter mé sze te. „Nap ról nap ra ke ve sebb ér té ket tu laj do ní tok 

3 Marcel Prost: Az el tûnt idõ nyo má ban. Swann. Bp., Eu ró pa Ki adó, 1983. For dí tot ta: Gyergyai Al bert. 7. o.
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a tu da tos ság nak. Nap ról nap ra tisz táb ban lá tom, hogy író csak az ér tel men túl ké pes 
bár mit is meg ra gad ni. Amit a tu dat múlt ként kí nál ne künk, az nem a múlt. Va ló já ban 
amint el mú lik éle tünk bõl egy-egy óra, tes tet ölt, és el rej tõ zik va la mi meg fog ha tó tárgy-
ban, akár né me lyik nép me sé ben a hol tak lel ke. És ha nem ta lál ko zunk a tárggyal, az 
el múlt idõ fo goly ma rad ben ne, örök re fo goly.” 4

A fo lya ma to san szer ve zõ dõ idõ cso mók ban és ezek nek a ki sza ba dí tá sá ban, fo lya ma-
tos fel bon tá sá ban Pé ne lo pé mun ká ja ér he tõ tet ten. Nap pal nak és éj sza ká nak, álom nak 
és éb ren lét nek e kü lö nös alak ja a nap pal ban el tün tet te az éj sza kát, az éj sza ká ban pe dig a 
nap palt. A má sik lét sza ka dat lan ér vény te le ní té se a meg szö vés és fel bon tás te vé keny sé-
gé ben szin tén az idõt de for mál ta. Mun ká ja azon ban a prousti mun ka el len tett je, hi szen 
Pé ne lo pé ép pen az idõ nyo ma it akar ja el tün tet ni. Fe lej té sét azon ban az em lé ke zés 
mû köd te ti: az idõ fe lej té se vagy ér vény te le ní té se egy má sik idõ meg õr zé sét és meg-
men té sét je len ti. Pé ne lo pé fel éb re dé se kor az éj sza ká ból sem mi nem ma rad, s az ad ja az 
éb re dés ér tel mét, hogy az el tû nõ ma ra dék ta la nul el tûnt. A gö rög as  szony így ma ga lesz 
a tex tú ra kon ti nu i tá sát meg bon tó álom cen zú ra. Az el tûnt idõ nyo má ban cí mû re gény rõl 
írott zse ni á lis ta nul mány ban Walter Benjamin rend kí vül ér de kes ös  sze füg gés be ágyaz za 
a szö vést és fel bon tást vég zõ pénelopéi mun kát: „Az em lé ke zõ szer zõ szá má ra egy ál ta-
lán nem az játs  sza a fõsze re pet, amit meg élt, ha nem az, aho gyan az em lé ke zé se szõ, az 
em lé kek be va ló vis  sza gon do lás Pé ne lo pé-mun ká ja. Vagy ta lán nem in kább a fe lej tés 
Pé ne lo pé-mû vé rõl kel le ne be szél ni? Min den reg gel fel éb red ve több nyi re gyen gén és 
szór tan, csak pár ki bom lott szá lon tart juk ke zünk ben a meg élt élet szõ nye gét, aho gyan 
azt a fe lej tés szõt te ben nünk. De min den egyes nap pal fel bom laszt ja a fe lej tés szõt te sét 
és ornamenseit.”5

Pé ne lo pé szá má ra a szét szö vés a nap pal szét szö vé se és fe lej té se. Olyan álomszõttes, 
ami nek a szí ne és fo nák ja az em lé ke zés és fe lej tés vib rá lá sa. Pé ne lo pé az em lé ke zés 
és fe lej tés fo lya ma tos mun ká já ban biz to sít ha tó éb ren lét leg je len tõ sebb me ta fo rá ja. Így 
fenn tar tott éb ren lé te azon ban egy szer re egy nagy álom meg õr zé se is. En nek az éber 
álom nak a tár gya Odüs  sze usz. A fér fi szin tén tá vol lé võ, el tû nõ. Csak egy má sik tér ben 
és má sik idõ ben lé te zõ, ám Pé ne lo pé szö ve té nek fo na lai on nan in dul nak, egy olyan 
odaátból, amit a szö vés – bon tás ket tõs sé ge te remt, és tart élet be. Egy olyan álom kép ez 
a fér fi ról, ami a ma ga szür re a lisz ti kus ho má lyos sá gá ban min den más le het sé ges ké pet 
fel szí vott már ma gá ba, hogy el tün tes se azo kat az õs ere de ti kép ben. A Pé ne lo pé mû vé rõl 
be szé lõ Walter Benjamin ma ga is szin te meg szál lott ér dek lõ dés sel for dult az át me ne tek, 
a tö rés pon tok, az át já rók vi lá ga és va ló sá ga fe lé. Egyik leg fon to sabb mun ká ja, a Pasz-
 szá zsok – Át já rók (Das Passagen – Werk) már a cí mé vel is jel zi kí ván csi sá gá nak ho ri-
zont ját. A mon tázs el ve alap ján szer kesz tõ dõ könyv a szer zõ mi nõ sí té se sze rint a XIX. 
szá zad õs tör té ne te kí vánt len ni. A pas  szá zsok a nagy vá ros si ká to rai, zeg zu gai va ló já ban 
a tér leg vé ko nyobb, leg fi no mabb haj szál erei. Szin te ész re vét len át me ne tek ut ca és ut ca 
közt. „Az ar chi tek tú ra mint a lá tens mi to ló gia leg fon to sabb ta nú sá ga. A ti zen ki len ce dik 
szá zad leg fon to sabb ar chi tek tú rá ja a passzázs.”6 A passz ázs Benjamin szá má ra ugyan-
az az architektonikus tér ben, mint a fel éb re dés az idõ rend jé ben, hi szen a pas  százs a 
kö zép ko ri vá ros ban még nem volt alá ren delt je más, na gyobb utak nak – egy ál ta lán ma ga 
volt az út. A nagy vá ros sá vá lás ta szí tot ta si ká tor rá a pas  szá zso kat. A pas  szá zsok bel sõ 
ra gyo gá sa ki aludt az elekt ro mos fé nyek fel lob ba ná sá val. Sa ját fé nyes múlt já ban, mint 
egy álom ban gyö ke re zik a pas  szá zsok éb re dé se. A pas  szá zsok lé nye gü ket te kint ve a 
vá ros ál má nak és éb ren lét ének kö zei. Mint ös  sze sû rû sö dés a fel éb re dés ide je és he lye, 
ugyan ak kor his to ri kus in dex szel bí ró tér, amely azo nos ön ma ga õs tör té ne té vel. Egy 
jö võ ar che tí pu sa. Az át me net, a ta lál ko zás nap pal és éj sza ka, álom és éb ren lét kö zött 
pas  százs – fel éb re dés. A je len (ma ga is le en dõ õs tör té net) gyö ke rét al ko tó õs kép min den 
éb re dés ben ott ra gyog. Õs kép Eu rü di ké és Odüs  sze usz is. Ami kor egy kép a his to ri kus 
in de xe ál tal mint egy be áll az idõ be, az idõ pe dig vég le ge sen kép pé fi xál ja azt (akár úgy, 
hogy – Proust sza va i val – egy tárgy ba me ne kí ti), ak kor úgy vá lik mér ték adó vá, hogy 
egy éb re dés zó ná ban egy múlt je le né vé vá lik. Ez a je len a ké pek ol vas ha tó vá vá lá sá nak 
je le ne, mond hat nánk azt is, hogy a ké pet kö rül öle lõ idõ zár fel bon tá sa a múlt je len be 
áram lá sá nak a kü szöb fel té te le.

A fel éb re dés pil la na tá ban több nyi re még a ma guk evi den ci á já ban van nak meg 
ál munk ké pei, s csak a tel jes éb ren lét ben vál nak fel idéz he tet len né ezen evi dens for má-

4  Marcel Proust: Ál mok, szo bák, nap pa lok. (Contre Sainte-Beuve) Bp., Filum Ki adó. For dí tot ta: Lótánt 
Zsu zsa 5. o.

5  Walter Benjamin: Ada lé kok a Proust-képhez. In: A szi ré nek hall ga tá sa. Bp., Osiris Ki adó, 2001. For dí tot-
ta: Sza bó Csa ba. 127. o.

6 Walter Benjamin: Pas  szá zsok. In: A szi ré nek hall ga tá sa. 202. o.
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juk ban. Ez volt Fre ud szá má ra az egyik ki in du ló kér dés. Mi ért fe lejt jük el az ál mot fel-
éb re dés után? „Köz mon dá sos, hogy reg gel re az ál mok szer te fosz la nak. Meg fi gyel het jük, 
mint zsu go ro dik a reg gel még élénk álom em lék a nap fo lya mán ap ró tö re dék ké. Oly kor 
tud juk, hogy ál mod tunk va la mit, de azt már nem, hogy mit.”7 Az õs kép azon ban a fel éb-
re dés sel vá lik azo nos sá ön ma gá val, hi szen az em lé ke zés és fe lej tés Pé ne lo pé-mû vé nek a 
fel éb re dés Mostjaként egyet len meg ma radt ja lesz. A Pas  szá zsok egyik Prousthoz kap cso-
ló dó tö re dé ké ben Walter Benjamin rend kí vül ter mé keny ös  sze füg gés be ágyaz za álom, 
éb ren lét és fel éb re dés hár ma sát: „A fel éb re dés ta lán a szin té zis az álom tu dat té zi sé bõl 
és az éber ál la pot tu da tá nak an ti té zi sé bõl. Ak kor a fel éb re dés moz za na ta azo nos vol na 
‚a meg is me rés Mostjával’, amely ben a dol gok a ma guk igaz – szür re a lisz ti kus – ar cát 
öl tik. Ek kép pen fon tos Proustnál, hogy az egész élet tét je az élet leg na gyobb mér ték ben 
di a lek ti kus tö rés he lyén, a fel éb re dé sen he lye zõ dik el.”8

A fel éb re dés nek az élet di a lek ti kus tö rés he lye ként tör té nõ szép ér tel me zé se ve ze ti 
be Benjaminnál a Most di men zi ó ját az élet be. Ön ma gunk el sõ új ra ta pasz ta lá sa az álom 
és az éj sza ka ön ta pasz ta lat-hi á nya után vis  sza té rés az idõ rend jé be. Az óra új ra in dí tá sa, 
ami kor is nem az el múlt ból a je len be for du lás vagy a je len nek az el múlt ba zu ha ná sá nak 
kon ti nu i tá sa épül, ha nem egy olyan diszk rét pil la nat adó dik, ami a nemszeg men tált és 
a szeg men tált idõ kö zé éke lõ dõ pil la nat hé zag. A Most cso mó ja. A test el sõ ér zé kel he tõ 
moz du la ta a tér ben, amit a las san ki raj zo ló dó tár gyak te rem te nek meg új ra az éb ren lét 
te re ként. A fel éb re dés ben új ra kez dõ dõ Most drá mai ta pasz ta la tá ról már Ho mé rosz is 
be szá mol az Odüs  sze i á ban, ami kor utol só ha jó tö ré se után Odüs  sze usz anya szült mez te-
le nül, múlt já ból min dent el ve szít ve part ra ve tõ dik a phaiákok szi ge tén, Szkhéreiában. 
„Né ki Athé né ál mot szórt sze mé re, hogy az szün tes se azon nal nagy ki me rült sé gét, jó 
szem hé ját be ta kar va. Hát így szun  nyadt ott a sokattûrt, fé nyes Odüs  sze usz, álom – s 
fá radt ság nyûgözötten.”9 Az ide gen éj sza ká nak ki tett me zí te len test véd te len sé ge meg-

7 Sigmund Fre ud: Álom fej tés. Bp., He li kon Ki adó. 1985. For dí tot ta: Hol lós Ist ván. 42. o.
8 Walter Benjamin. Pas  szá zsok. In: i. m. 227. o.
9 Ho mé rosz: Odüs  sze ia. Bp., Szép iro dal mi Könyv ki adó, 1986. For dí tot ta: Devecseri Gá bor. 106. o.
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ret ten ti a más nap Odüs  sze usz ra rá le lõ phaiák lá nyo kat, s az éb re dés Mostját döb ben ten 
meg ta pasz ta ló hõst is. „Föl si kí tot tak a nõk: föl is éb redt fé nyes Odüs  sze usz, és föl is 
ült, így töp ren gett a szí vé ben, eszé ben: Jaj ne kem, új ra mi lyen né pek föld jé re ju tot tam? 
Dölyfösek-é, vadak-é? Tör vén  nyel mitse tö rõ dõk, vagy ven dég sze re tõk s el mé jük fé li 
az istent?”10 A hõs Odüs  sze usz elé tor nyo su ló kér dé sek so ra a múlt álom ké pei fe lõl 
író dik a szü le tést (új já szü le tést) ta pasz ta ló éb re dõ szá má ra, akit rá adá sul egy ha sí tó si kí-
tás hoz a nap vi lág ra. Ho mé rosz a szü le tés drá má ját te szi itt min den nél ér zék le te seb bé. 
Min den pas  százs ar che tí pu sá val ál lunk szem ben. A fel ri adt Odüs  sze usz szá má ra elõ-
ször az ön ta pasz ta lat esz mé lõ dõ kér dé sei fo gal ma zód nak meg, s csak ez után ér zé ke li a 
konkréciókat, a han go kat és ké pe ket. („Mint ha le á nyok hang ja si kol tott vol na kö rü löt-
tem, nim fá ké, kik a csú cson lak nak, s bérc me re dé lyén.”)

Ez a fá zis ké sés, a ref le xió ide jé nek el to lá sa a fel éb re dés drá mai Mostja mi att tör té nik. 
Eb ben az ös  sze sû rû sö dés ben, az idõ pil la natkö zé ben azon ban a tu dat meg szo kott ref le-
xi ó i nál lé nye ge sebb tu dat moz du la tok tör tén nek. Odüs  sze usz hí res kér dé sei az ab szo lút 
lé nyeg re vo nat ko zó kér dé sek. Egy olyan tisz tán lá tás ból fa kad nak, ami még nem vesz 
tu do mást az éb ren lét va ló sá gá ról, hogy egy meg is me rés/fel is me rés tisz ta Mostja le hes-
sen. Odüs  sze usz nem tud az Ithaka szi ge tén õt vá ró As  szony mû vé rõl, de szel le mi moz-
gá sa Pé ne lo pét is mét li: álom és éb ren lét kö zött meg tar ta ni a tá vol lé võt, meg szõ ni, majd 
fel bon ta ni, fel bon ta ni és meg szõ ni a vász nat. Odüssze usz Pé ne lo pé mel lett áll az élet 
tö rés pont ján, mind ket ten szin té zis te rem tõk el múlt és el jö ven dõ kö zött. A fel éb re dés kor 
meg õr zõ dõ / el ve szõ kép múlt ból ér ke zõ és jö võt szer ve zõ iden ti tá sa ad ja az én sze mé-
lyes tör té ne tét. A ké pek so ra ként ér zett tör té net/tör té ne lem nem el sõ sor ban a cse lek vé sek 
men tén író dik, ha nem olyan össze vil la ná so kat tar tal maz, amely a fel is me rés fé nyé vel 
vi lá gít ja és te rem ti meg ön ma ga ho ri zont ját. „Nem úgy van, hogy az el múlt a je len be li re 
vagy a je len be li az el múlt ra ve ti fé nyét, ha nem kép az, ami ben a volt a Mosttal vil lám-
sze rû en áll ös  sze egyet len kons tel lá ci ó vá. Más szó val: a kép a szü ne tel te tés csend jé ben 
meg állt di a lek ti ka. Hi szen amíg a je len vo nat ko zá sa a múlt ra tisz tán idõi, a volt nak a 
vo nat ko zá sa a Mostra di a lek ti kus vo nat ko zás: nem idõi, ha nem ké pi ter mé sze tû. Csak a 
di a lek ti kus ké pek az iga zi tör té ne ti, az az nem ar cha i kus ké pek.” 11 

A kép a szü ne tel te tés csend jé ben meg állt di a lek ti ka, mond ja Benjamin, az az a kép az 
idõ fel szá mo lá sá val szer ve zõ dik, mint egy Most vil lám csa pá sa. Ez a fel éb re dés nek az 
a szin té zis te rem tõ im pul zu sa, mely rõl a he ge li triád kap csán fen tebb Benjamin be szélt. 
Ugyan ezt mond ja Proust, ami kor a tár gyak ban rej tõ zõ el múlt idõ rõl be szél, hi szen a 
tár gyak ban az idõ kép pé vá lik. A kép meg pil lan tá sa lá tó és lá tott fel éb re dé se, egy más ra 
nyí lá sa. Benjamin sze rint a kép a volt és a most egyet len kons tel lá ci ó ba tör té nõ be ál-
lá sa. Azon ban a kép ilyen te rem tõ dé sét mind az álom, mind az éb ren lét aka dá lyoz za, 
mert csak az élet tö rés he lye in szü let het meg. „És ha nem ta lál ko zunk a tárg  gyal, az 
el múlt idõ fo goly ma rad ben ne, örök re fo goly. Kön  nyen le het, hogy a rej tek adó tárgy-
 gyal – va gyis az ér zé ke ink re gya ko rolt ha tás sal, mi vel szá munk ra min den tárgy ér zé ki 
mó don adott – so ha töb bé nem ta lál ko zunk. Ezért az tán éle tünk ben van nak olyan órák, 
ame lyek so sem tá mad nak fel.”12 Ami kor Proust a tár gyak ban el tû nõ, s a ta lál ko zás ban 
új ra éb re dõ va ló sá got a fel tá ma dás fo gal má val il le ti, lé nye gi leg ra gad ja meg azt, ami rõl 
mi is be szél ni sze ret nénk. Egy már el ve szett, vég leg el tû nõ holt ság je len le võ vé vá lá sá-
ról. Orp he usz, Pé ne lo pé és Odüs  sze usz ta pasz ta la tá ról – mind nyá junk ta pasz ta la tá ról. A 
fel éb re dés ben nünk és ve lünk tör té nik. Proust té te le sen nem szól a test be rej tett idõ rõl, 
köny vé ben el sõ sor ban a tár gyak vál nak az idõ kris tá lya i vá. Va la mi ként még is azt érez-
het jük, hogy a re gény ben az idõ iga zi és leg ti tok za to sabb bur ka az em be ri test, mert a 
rej tek adó test a ta lál ko zá sok kü szö be. A fel éb re dés ben ön ma gát bir tok ba ve võ test. Az 
álom ban ön ma gá ról nem tu dó, de má sok ál má ban új ra és új ra meg je le nõ test.

10 Uo. 108. o.
11 Walter Benjamin: Pas  szá zsok. 226. o.
12 Marcel Proust: Ál mok, szo bák, nap pa lok. 5. o.


