KOMÁLOVICS ZOLTÁN

A felébredésrõl
„Minden egyes nappal, a célirányos cselekvéssel és még inkább a célokhoz
tapadt emlékezéssel, felbomlasztja bennünk a felejtés szõttesét és ornamenseit.”
(Walter Benjamin)

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a szellemtudományok körében napjainkban
nagyobb érdeklõdés irányul az álomra és álomközeli tudatállapotokra, mint az ébrenlétre. Az álom problematizációjával foglalkozó diskurzusok közül a pszichoanalízis
tájékozódási körét határozta meg leginkább nappal – éjszaka, álom – ébrenlét egymást
feltételezõ kölcsönössége. A kérdést illetõen figyelemre méltó az irodalom érdeklõdése a pszichoanalízis által feltárt lelki-tudati tartalmak iránt, ugyanakkor legalább ilyen
intenzív Freudtól kezdõdõen az analitikusok érdeklõdése az irodalomtörténet legjelentõsebb mûvei iránt.
Úgy tûnik, hogy az elméleti pszichoanalízis számára rendkívül fontos az, hogy tudományos elõfeltevései levezetésére és igazolására az irodalomban (és a mûvészetben)
találjon olyan archetípusokat, akiknek tekintélyi szövegben megképzõdõ figurativitása legitimációvá válhat. Ennek a Freud által megteremtett termékeny hagyománynak
köszönhetõen a mûvészi fikciók néhány nevezetes teremtettjének személyisége szinte
három dimenziójúvá vált, hiszen szavaik és cselekedeteik mögé olyan tudattalan motivációkat állított be az értelmezés, amelyek rendkívül elmélyítették a róluk alkotott,
korábban már megszilárdult képet. Talán elég Jacques Lacan nevezetes Hamlet-szemináriumára utalnunk, melynek gondolatai termékeny visszhangot váltottak ki, és nagyon
finom vonalakkal rajzolták újra Hamlet alakját.1
Dolgozatom azt a hagyományt folytatja, amely irodalmi alakok látens tudattartalmait térképezi fel és világítja meg álom és ébrenlét összefüggésében. A vezérfonal
számomra az a Walter Benjamin lesz, aki ugyan nem írt tanulmányt a pszichoanalízis tárgykörében, de az Institut für Sozialforschung tagjaként munkatársa volt többek
között Erich Frommnak, és gondolkodásának természete, beállítódása is közel hozza õt
a pszichoanalízishez.2 Írásai látensen vagy hivatkozás formájában sûrûn tartalmaznak
olyan gondolatokat, melyek a pszichoanalízis felõl érkezõ inspirációkként értelmezhetõk. Walter Benjamin gondolkodásának legfontosabb tárgyai azok a küszöbtapasztalatok, amik az átjárás, az átmenet közegét és zónáját (Benjamin szavával: auráját) teremtik
maguk köré.
Az álomhoz és az ébrenléthez kapcsolódó fogalmi és gondolati ellenpárok a tudattartalmak elkülönülésében a teljes szembenállást hangsúlyozzák. Ez a szembenállás
egy olyan teljes oppozíciós rendszert teremtett meg, amiben szinte minden fogalmi
tartalmunk elhelyezhetõ valamelyik oldalon. A dualitások azonban nem mutatják meg
a határhelyzeteknek azt a lényegi vonatkozását, ami egymásmellettiségükbõl vagy egymás utániságukból természetes módon fakad: a találkozási felületeket. Az átmenetek
strukturálódási formája az összeszövõdés, az összeforrás, egy olyan csomózódás, amelybe a szálak különbözõ idõkbõl, helyekbõl, tudatállapotokból kiindulva, mint találkozási
helyre érkeznek ide. Az összeszövõdés ebben az értelemben az alkotóelemek identitásvesztésével jár, a sajátos természetnek már a másik irányába történõ tájékozódása és
áthangolása. A kölcsönös áthangolódás voltaképpen a másik térre, idõre, tudatformára
1 Lásd Jacques Lacan: Hamlet-szeminárium (részletek). Fordította: Kálmán László. In: Pszichoanalízis és

irodalomtudomány. Bp. Filum. Kiadó, 1998. szerk. Bókay Antal és Erõs Ferenc.
2 Érdekes életrajzi és elméleti összefüggésekre hívja fel a figyelmet Hárs György Péter Ferenczi Sándor és

Walter Benjamin gondolkodását összevetõ tanulmánya. Rövid idézettel jelzem a problémalátásban megképzõdõ összeszövõdést, csomósodást, ami a késõbbiekben még fontossá fog válni: „Ezek a pillanatok
azok, ahol értelmet nyer az idõ, s amelyeket Benjamin és Ferenczi traumának, katasztrófának, veszélynek,
felvillanásnak nevez. A történésznek és a terapeutának ilyenkor azonos a feladata: miután „tigrisugrással
veti magát a múltba”, egy sokkal aprólékosabb és nõiesebb tevékenység várja. Ezt a munkát, a történet
újravarrását Ferenczi „az építés és rombolás /…/ pénelopéi ismétlõdésének” nevezi. Éppen attól pénelopéi
ez az operáció, mert az igazság lehelete érintette meg a túlról, a tiszta nyelv és az intelligencia birodalmából. „Az embernek néha az a benyomása, hogy az efféle folyamatok realitása bennünk, materialistákban
erõs érzelmi ellenállásba ütközik; s bár bepillantást nyerünk e folyamatba, mégis úgy érezzük, olyasmi ez,
mint Pénelopé vászna vagy álmaink szertefoszló szövete. (Ferenczi)” In: Hárs György Péter: Korrespondenciák: Walter Benjamin és Ferenczi Sándor.
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történõ ráhangolódás. Álom és ébrenlét közt ez a csomózódó összeszövõdés a felébredés. Dolgozatom ennek a tudatváltásnak a természetére kérdez rá. Az álom és az
ébrenlét köztes tere az irodalom számára szinte a kezdetektõl fogva kitüntetett idõ és
állapot volt, valódi jogait azonban csak a modernitás adta meg. Az emberiség harmadik
nárcisztikus sérülése mutatott rá arra a birtokolhatatlanságra, amit az Énnek önmagával
szemben kellett megtapasztalnia.
Minden felébredés orpheuszi pillanat – s mint ilyen, elsõsorban az idõ természetrajzáról beszél. Úgy ékelõdik az álom és az ébrenlét ideje közé, hogy mindkét idõt magába
szívja, és átitatja egyiket a másikával. Minden felébredés „kívülrõl” érkezik, egy olyan
odaátról, ami hatalmába keríti az embert. Mintha „belülrõl” ébredni nem adatott volna
meg nekünk. Ezért lehet gyakran az az érzésünk, hogy minden ébredés csoda és döbbenet, melyben ismét birtokba vehetjük a testünket, ami korábban mint öntudatlan tárgy
hevert rajtunk kívül, kiszolgáltatottan az éjszaka világának. Önmagunknak e visszanyerése olyan, mintha Orpheusznak sikerült volna napvilágra hozni Eurüdikét, testté tenni a
testtelent. Orpheusznak azonban a Másik testét kellett volna visszavennie a feledésbõl.
Egy olyan testet, amelyik önmaga testiségét már régen elfeledte. (Errõl a testfeledésrõl
szól Rilke gyönyörû verse, az Orpheusz, Eurüdiké, Hermész). Orpheusznak a Másikról
szóló álom nem volt elég, ezért az álomnál mélyebbre hatolt. Álma eléréséért álmodnia
kellett, de a felébredéskor mindent elvesztett, s álma tárgya örökre felidézhetetlenné
vált, mert Eurüdiké egy az övénél mélyebb álom nyugalmának erejével kivonta magát
a dalnok álomhatalma alól. Nem tudjuk, hogy ébredéskor Orpheusz megõrzött-e akár
egyetlen képet is a lélek csodálatos tárnamélyébõl. Ébredéskor azonban a saját testünk
kerül napvilágra, a birtokba vétel tárgyai és alanyai mi magunk vagyunk. Ugyanakkor
nyilvánvaló az is, hogy e birtokbavétel ellenére – túl a testen – valami végleg mindig
ott marad, mert a csomózódó összeszövõdésben identitását, formáját és lényegét veszti.
(Ez a valami számunkra Eurüdiké-arcú.) Ez azt jelenti, hogy ez az eltûnés feltétele az
ébredésnek, azaz amíg az eltûnõben vagyunk, nincsen ébredés. A felébredés tehát az
eltûnõ eltûnése, az eltûnõ utáni megmaradt birtokba vétele. Ebbõl fakad a freudi álomértelmezés drámaisága, hiszen kíváncsisága csak ahhoz a megmaradthoz képes hozzáférni, aminek a megmaradási feltétele éppen az eltûnõ eltûnése. A felébredés nem puszta
átbillenés az egyik létbõl a másikba, hanem egy olyan tér-idõ megteremtõdése, melyben
az egymáshoz és egymásba kapcsolódó szálak, szövetek felismerik a másik szál, szövet
másságát, hogy abban folytatódhassanak. A felébredés összeszövõdés: álomevidenciák
és valóságevidenciák olyan pillanatnyi egyensúlya, ami talán a tudat legteljesebb és legintenzívebb mûködésformáit tudja mozgásba hozni. A felébredés (és az elalvás) során
képzõdõ különös állapot pszichológiáját és poétikáját talán senki sem ismerte és élte
meg olyan intenzitással, mint Marcel Proust. Az eltûnt idõ nyomában áradó regényfolyama kizárólag ebben a sajátos térben és állapotban formálódik meg, kezdi meg burjánzását. Az elsõ könyv, a Swann esetében a felébredés a szó, a mondás, az írás küszöbe. A
regény elsõ mondatai a teljes regényfolyamnak kijelölik a medret. „Sokáig korán feküdtem le. Néha, alighogy elfújtam a gyertyát, oly gyorsan lecsukódott a szemem, hogy még
azt sem mondhattam magamban: No, most elalszom. De aztán, egy fél óra múlva, felébresztett az a gondolat, hogy ideje lesz álomra térni, le akartam tenni a könyvet, mert azt
hittem, még a kezemben van, s elfújni a gyertyámat, alvás közben is gondolkoztam azon,
amit az ágyban olvastam, csakhogy ezek a gondolatok sajátos irányba terelõdtek, úgy
tetszett, én magam vagyok az, amirõl a könyv beszél… Ez az érzés tovább élt bennem pár
pillanatig az ébredés után, nem zavarta az értelmemet, inkább csak elhomályosította,
mint szemet a hályog, s nem engedte meglátnom, hogy a gyertya már nem ég.”3 Az érzés
tovább élt bennem pár pillanatig az ébredés után, nem zavarta értelmemet – írja Proust,
utalva az álom és ébrenlét közti egyensúlyi helyzetre. Ez a termékeny, inspiratív állapot
az érzékelés szerkezeti keretét adja, hiszen mérhetetlenül kiterjeszti azt az idõt és teret,
amit a felébredés és az elalvás igénybe vesz, pontosabban kisajátít magának. Ebben a
szerkezeti idõben az elalvás ideje az ébredés idejéig tart, s ez fordítva is ugyanígy igaz.
Mintha nem is maradna más, mint az egymásba érõ köztes idõ. Ez az összetorlódott idõ
olyan összeszervezõdés, aminek egyetlen pontját érintve az egész struktúra rezgésbe jön,
s ez a megszakíthatatlan mozgás az élet belsõ formájává válik. Ezért nehéz eldönteni,
hogy a prousti mû a folyamatos álmodás vagy a folyamatos ébredés munkáját jelenti-e.
Mindenesetre a felébredés tulajdonképpen az idõ kicsomagolása a valóság burkából. Az
Álmok, szobák, nappalok címû könyvében rendkívül érzékletesen kap hangot a valóságnak ez az ébredésben kibomló természete. „Napról napra kevesebb értéket tulajdonítok
3 Marcel Prost: Az eltûnt idõ nyomában. Swann. Bp., Európa Kiadó, 1983. Fordította: Gyergyai Albert. 7. o.
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a tudatosságnak. Napról napra tisztábban látom, hogy író csak az értelmen túl képes
bármit is megragadni. Amit a tudat múltként kínál nekünk, az nem a múlt. Valójában
amint elmúlik életünkbõl egy-egy óra, testet ölt, és elrejtõzik valami megfogható tárgyban, akár némelyik népmesében a holtak lelke. És ha nem találkozunk a tárggyal, az
elmúlt idõ fogoly marad benne, örökre fogoly.” 4
A folyamatosan szervezõdõ idõcsomókban és ezeknek a kiszabadításában, folyamatos felbontásában Pénelopé munkája érhetõ tetten. Nappalnak és éjszakának, álomnak
és ébrenlétnek e különös alakja a nappalban eltüntette az éjszakát, az éjszakában pedig a
nappalt. A másik lét szakadatlan érvénytelenítése a megszövés és felbontás tevékenységében szintén az idõt deformálta. Munkája azonban a prousti munka ellentettje, hiszen
Pénelopé éppen az idõ nyomait akarja eltüntetni. Felejtését azonban az emlékezés
mûködteti: az idõ felejtése vagy érvénytelenítése egy másik idõ megõrzését és megmentését jelenti. Pénelopé felébredésekor az éjszakából semmi nem marad, s az adja az
ébredés értelmét, hogy az eltûnõ maradéktalanul eltûnt. A görög asszony így maga lesz
a textúra kontinuitását megbontó álomcenzúra. Az eltûnt idõ nyomában címû regényrõl
írott zseniális tanulmányban Walter Benjamin rendkívül érdekes összefüggésbe ágyazza
a szövést és felbontást végzõ pénelopéi munkát: „Az emlékezõ szerzõ számára egyáltalán nem az játssza a fõszerepet, amit megélt, hanem az, ahogyan az emlékezése szõ, az
emlékekbe való visszagondolás Pénelopé-munkája. Vagy talán nem inkább a felejtés
Pénelopé-mûvérõl kellene beszélni? Minden reggel felébredve többnyire gyengén és
szórtan, csak pár kibomlott szálon tartjuk kezünkben a megélt élet szõnyegét, ahogyan
azt a felejtés szõtte bennünk. De minden egyes nappal felbomlasztja a felejtés szõttesét
és ornamenseit.”5
Pénelopé számára a szétszövés a nappal szétszövése és felejtése. Olyan álomszõttes,
aminek a színe és fonákja az emlékezés és felejtés vibrálása. Pénelopé az emlékezés
és felejtés folyamatos munkájában biztosítható ébrenlét legjelentõsebb metaforája. Így
fenntartott ébrenléte azonban egyszerre egy nagy álom megõrzése is. Ennek az éber
álomnak a tárgya Odüsszeusz. A férfi szintén távollévõ, eltûnõ. Csak egy másik térben
és másik idõben létezõ, ám Pénelopé szövetének fonalai onnan indulnak, egy olyan
odaátból, amit a szövés – bontás kettõssége teremt, és tart életbe. Egy olyan álomkép ez
a férfiról, ami a maga szürrealisztikus homályosságában minden más lehetséges képet
felszívott már magába, hogy eltüntesse azokat az õseredeti képben. A Pénelopé mûvérõl
beszélõ Walter Benjamin maga is szinte megszállott érdeklõdéssel fordult az átmenetek,
a töréspontok, az átjárók világa és valósága felé. Egyik legfontosabb munkája, a Paszszázsok – Átjárók (Das Passagen – Werk) már a címével is jelzi kíváncsiságának horizontját. A montázs elve alapján szerkesztõdõ könyv a szerzõ minõsítése szerint a XIX.
század õstörténete kívánt lenni. A passzázsok a nagyváros sikátorai, zegzugai valójában
a tér legvékonyobb, legfinomabb hajszálerei. Szinte észrevétlen átmenetek utca és utca
közt. „Az architektúra mint a látens mitológia legfontosabb tanúsága. A tizenkilencedik
század legfontosabb architektúrája a passzázs.”6 A passzázs Benjamin számára ugyanaz az architektonikus térben, mint a felébredés az idõ rendjében, hiszen a passzázs a
középkori városban még nem volt alárendeltje más, nagyobb utaknak – egyáltalán maga
volt az út. A nagyvárossá válás taszította sikátorrá a passzázsokat. A passzázsok belsõ
ragyogása kialudt az elektromos fények fellobbanásával. Saját fényes múltjában, mint
egy álomban gyökerezik a passzázsok ébredése. A passzázsok lényegüket tekintve a
város álmának és ébrenlétének közei. Mint összesûrûsödés a felébredés ideje és helye,
ugyanakkor historikus indexszel bíró tér, amely azonos önmaga õstörténetével. Egy
jövõ archetípusa. Az átmenet, a találkozás nappal és éjszaka, álom és ébrenlét között
passzázs – felébredés. A jelen (maga is leendõ õstörténet) gyökerét alkotó õskép minden
ébredésben ott ragyog. Õskép Eurüdiké és Odüsszeusz is. Amikor egy kép a historikus
indexe által mintegy beáll az idõbe, az idõ pedig véglegesen képpé fixálja azt (akár úgy,
hogy – Proust szavaival – egy tárgyba menekíti), akkor úgy válik mértékadóvá, hogy
egy ébredészónában egy múlt jelenévé válik. Ez a jelen a képek olvashatóvá válásának
jelene, mondhatnánk azt is, hogy a képet körülölelõ idõzár felbontása a múlt jelenbe
áramlásának a küszöbfeltétele.
A felébredés pillanatában többnyire még a maguk evidenciájában vannak meg
álmunk képei, s csak a teljes ébrenlétben válnak felidézhetetlenné ezen evidens formá4 Marcel Proust: Álmok, szobák, nappalok. (Contre Sainte-Beuve) Bp., Filum Kiadó. Fordította: Lótánt

Zsuzsa 5. o.
5 Walter Benjamin: Adalékok a Proust-képhez. In: A szirének hallgatása. Bp., Osiris Kiadó, 2001. Fordítot-

ta: Szabó Csaba. 127. o.
6 Walter Benjamin: Passzázsok. In: A szirének hallgatása. 202. o.
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jukban. Ez volt Freud számára az egyik kiinduló kérdés. Miért felejtjük el az álmot felébredés után? „Közmondásos, hogy reggelre az álmok szertefoszlanak. Megfigyelhetjük,
mint zsugorodik a reggel még élénk álomemlék a nap folyamán apró töredékké. Olykor
tudjuk, hogy álmodtunk valamit, de azt már nem, hogy mit.”7 Az õskép azonban a felébredéssel válik azonossá önmagával, hiszen az emlékezés és felejtés Pénelopé-mûvének a
felébredés Mostjaként egyetlen megmaradtja lesz. A Passzázsok egyik Prousthoz kapcsolódó töredékében Walter Benjamin rendkívül termékeny összefüggésbe ágyazza álom,
ébrenlét és felébredés hármasát: „A felébredés talán a szintézis az álomtudat tézisébõl
és az éber állapot tudatának antitézisébõl. Akkor a felébredés mozzanata azonos volna
‚a megismerés Mostjával’, amelyben a dolgok a maguk igaz – szürrealisztikus – arcát
öltik. Ekképpen fontos Proustnál, hogy az egész élet tétje az élet legnagyobb mértékben
dialektikus töréshelyén, a felébredésen helyezõdik el.”8
A felébredésnek az élet dialektikus töréshelyeként történõ szép értelmezése vezeti
be Benjaminnál a Most dimenzióját az életbe. Önmagunk elsõ újratapasztalása az álom
és az éjszaka öntapasztalat-hiánya után visszatérés az idõ rendjébe. Az óra újraindítása,
amikor is nem az elmúltból a jelenbe fordulás vagy a jelennek az elmúltba zuhanásának
kontinuitása épül, hanem egy olyan diszkrét pillanat adódik, ami a nemszegmentált és
a szegmentált idõ közé ékelõdõ pillanathézag. A Most csomója. A test elsõ érzékelhetõ
mozdulata a térben, amit a lassan kirajzolódó tárgyak teremtenek meg újra az ébrenlét
tereként. A felébredésben újrakezdõdõ Most drámai tapasztalatáról már Homérosz is
beszámol az Odüsszeiában, amikor utolsó hajótörése után Odüsszeusz anyaszült meztelenül, múltjából mindent elveszítve partra vetõdik a phaiákok szigetén, Szkhéreiában.
„Néki Athéné álmot szórt szemére, hogy az szüntesse azonnal nagy kimerültségét, jó
szemhéját betakarva. Hát így szunnyadt ott a sokattûrt, fényes Odüsszeusz, álom – s
fáradtság nyûgözötten.”9 Az idegen éjszakának kitett mezítelen test védtelensége meg-

7 Sigmund Freud: Álomfejtés. Bp., Helikon Kiadó. 1985. Fordította: Hollós István. 42. o.
8 Walter Benjamin. Passzázsok. In: i. m. 227. o.
9 Homérosz: Odüsszeia. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986. Fordította: Devecseri Gábor. 106. o.
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rettenti a másnap Odüsszeuszra rálelõ phaiák lányokat, s az ébredés Mostját döbbenten
megtapasztaló hõst is. „Fölsikítottak a nõk: föl is ébredt fényes Odüsszeusz, és föl is
ült, így töprengett a szívében, eszében: Jaj nekem, újra milyen népek földjére jutottam?
Dölyfösek-é, vadak-é? Törvénnyel mitse törõdõk, vagy vendégszeretõk s elméjük féli
az istent?”10 A hõs Odüsszeusz elé tornyosuló kérdések sora a múlt álomképei felõl
íródik a születést (újjászületést) tapasztaló ébredõ számára, akit ráadásul egy hasító sikítás hoz a napvilágra. Homérosz a születés drámáját teszi itt mindennél érzékletesebbé.
Minden passzázs archetípusával állunk szemben. A felriadt Odüsszeusz számára elõször az öntapasztalat eszmélõdõ kérdései fogalmazódnak meg, s csak ez után érzékeli a
konkréciókat, a hangokat és képeket. („Mintha leányok hangja sikoltott volna körülöttem, nimfáké, kik a csúcson laknak, s bérc meredélyén.”)
Ez a fáziskésés, a reflexió idejének eltolása a felébredés drámai Mostja miatt történik.
Ebben az összesûrûsödésben, az idõ pillanatközében azonban a tudat megszokott reflexióinál lényegesebb tudatmozdulatok történnek. Odüsszeusz híres kérdései az abszolút
lényegre vonatkozó kérdések. Egy olyan tisztánlátásból fakadnak, ami még nem vesz
tudomást az ébrenlét valóságáról, hogy egy megismerés/felismerés tiszta Mostja lehessen. Odüsszeusz nem tud az Ithaka szigetén õt váró Asszony mûvérõl, de szellemi mozgása Pénelopét ismétli: álom és ébrenlét között megtartani a távollévõt, megszõni, majd
felbontani, felbontani és megszõni a vásznat. Odüsszeusz Pénelopé mellett áll az élet
töréspontján, mindketten szintézisteremtõk elmúlt és eljövendõ között. A felébredéskor
megõrzõdõ / elveszõ kép múltból érkezõ és jövõt szervezõ identitása adja az én személyes történetét. A képek soraként érzett történet/történelem nem elsõsorban a cselekvések
mentén íródik, hanem olyan összevillanásokat tartalmaz, amely a felismerés fényével
világítja és teremti meg önmaga horizontját. „Nem úgy van, hogy az elmúlt a jelenbelire
vagy a jelenbeli az elmúltra veti fényét, hanem kép az, amiben a volt a Mosttal villámszerûen áll össze egyetlen konstellációvá. Más szóval: a kép a szüneteltetés csendjében
megállt dialektika. Hiszen amíg a jelen vonatkozása a múltra tisztán idõi, a voltnak a
vonatkozása a Mostra dialektikus vonatkozás: nem idõi, hanem képi természetû. Csak a
dialektikus képek az igazi történeti, azaz nem archaikus képek.” 11
A kép a szüneteltetés csendjében megállt dialektika, mondja Benjamin, azaz a kép az
idõ felszámolásával szervezõdik, mint egy Most villámcsapása. Ez a felébredésnek az
a szintézisteremtõ impulzusa, melyrõl a hegeli triád kapcsán fentebb Benjamin beszélt.
Ugyanezt mondja Proust, amikor a tárgyakban rejtõzõ elmúlt idõrõl beszél, hiszen a
tárgyakban az idõ képpé válik. A kép megpillantása látó és látott felébredése, egymásra
nyílása. Benjamin szerint a kép a volt és a most egyetlen konstellációba történõ beállása. Azonban a kép ilyen teremtõdését mind az álom, mind az ébrenlét akadályozza,
mert csak az élet töréshelyein születhet meg. „És ha nem találkozunk a tárggyal, az
elmúlt idõ fogoly marad benne, örökre fogoly. Könnyen lehet, hogy a rejtekadó tárgygyal – vagyis az érzékeinkre gyakorolt hatással, mivel számunkra minden tárgy érzéki
módon adott – soha többé nem találkozunk. Ezért aztán életünkben vannak olyan órák,
amelyek sosem támadnak fel.”12 Amikor Proust a tárgyakban eltûnõ, s a találkozásban
újraébredõ valóságot a feltámadás fogalmával illeti, lényegileg ragadja meg azt, amirõl
mi is beszélni szeretnénk. Egy már elveszett, végleg eltûnõ holtság jelenlevõvé válásáról. Orpheusz, Pénelopé és Odüsszeusz tapasztalatáról – mindnyájunk tapasztalatáról. A
felébredés bennünk és velünk történik. Proust tételesen nem szól a testbe rejtett idõrõl,
könyvében elsõsorban a tárgyak válnak az idõ kristályaivá. Valamiként mégis azt érezhetjük, hogy a regényben az idõ igazi és legtitokzatosabb burka az emberi test, mert a
rejtekadó test a találkozások küszöbe. A felébredésben önmagát birtokba vevõ test. Az
álomban önmagáról nem tudó, de mások álmában újra és újra megjelenõ test.

10 Uo. 108. o.
11 Walter Benjamin: Passzázsok. 226. o.
12 Marcel Proust: Álmok, szobák, nappalok. 5. o.

130

