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történeteink

A történetnek akkor van jelentősége, ha végesnek hisszük. A véges történet szá
munkra csak olyan zárt rendszerként képes megnyilvánulni, amelytől éppen zártsága
és végessége miatt olykor elsőként szeretnénk megszabadulni. Eközben sosem adjuk
fel a történet nélküli szemlélödés reményét, noha mínden bizonnyal már a kezdet
kezdetén tudjuk, hogy kísérleteink csak a hiábavaló erőfeszítés tapasztalatával és
bölcsességével ajándékozhatnak meg, kivételes esetben pedig a történet folytonos
ságának a hitével.

A tudat nélküli, önmagát nem értelmező történet hitünktől, gondolkodásunktól,
érzéseinktől, akaratunktól függetlenül csak a természetben folytonos. Ez az a törté
net, amelyre a történetekről való általános elképzeléseink a legkevésbé vonatkoz
tathatók, s amelyhez testünkkel és testünk történetével kapcsolódunk legközvetle
nebbül. Ez az a történet, amely a "natura semlegességével" és folytonosságával a
végesség szomorúságára ébreszthet bennünket. Minthogy testünk tudatunkszámára
épp e végesség hordozója, folytonosságát csakis a. testen túliban vélheti felfedezni.
Törekvése így éppen arra irányul, ami a testtel áll legnyilvánvalóbb kapcsolatban.
Tudatunk történeteinkhez való viszonya ezért felemás: míg egyfelől nem tudja meg
kerülni, hogy önmagát a testen kívülire ne vonatkoztassa, minduntalan történetekbe
ütközik. A test és önmaga történetébe. E két, végesnek tudott történet olyannyira
nem elveszíthető,hogy meghaladásuk. megtagadásuk vágya bármilyen különös kísér
letben öltsön is testet (mert hiszen a legtermészetesebb, hogy a test közvetít), e két
történetből következik. S e két történet nem csupán önmaga meghatározására, s ez
zel az önmagán túl rnutatásra is törekszik, hanem azonosulási és ön feladási kísérlete
ink módjait is meghatározzák.

történeteink játéka

"Holott történelemnek, sorsnak, isteni elrendelésnek nincsen kihagyása . . ."
Felemás viszonyunk a történethez azt is jelenti, hogy bár sohasem vagyunk képe

sek lemondani a történet nélküli pillanat megragadásáról. testünk és tudatunk ter
mészetes védekező reflexeként történeteinkhez és a történetek által szabályozott já
tékainkhoz ragaszkodunk legjobban. Ilyenkor a történet határai szándékunk szerint
pontosak és egyértelműek. A végletekig tárgyiasított történet absztrakt, de ugyanak
kor szilárdnak tűnő rendszerében egyetlen célunk van csupán: a még lehetséges ré
seket létünkkel kitölteni. Önmagunk meghatározásának ez a - rendszer felől, történet
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felől közelítve - legszabályosabb formája. így jön létre történetszemléletünk mindig
értelmezhetőegyensúlya. .

Mindent jelölni látszó és mindennek helyet találó történeteink azonban sohasem
képesek megvédeni bennünket attól, hogy ne arra vágyj unk, ami nincs. Mindig tu
domásunk van egy történetröl, amelynek talán épp a hiánya Iegföbbjellemzöje. Tes
tünk története illeszkedjék bármily logikusan gondolkodásunk, korunk. nevelteté
sünk történetébe, sohasem lesz képes hiánytalanul önmaga történetét feltárni. Ön
szemléletünk és emlékezésünk "kilátópontjain" a történet ésszerű folytonossága meg
szakad. " ... marad a csupasz forma, amely az önmagáról való tudomás nélkül nem a
miénk többé, ő rendelkezik velünk és felőlünk, és minden bizonnyal az sem véletlen,
hogy a költők oly kedvtelve éneklik meg a szerelem és a halál összefüggéseit, hiszen
sehol másutt, soha máskor nem érzékeljük életünkben ilyen tisztán testünk önren
delkezési jogát, miként az életünkért folytatott küzdelemben, avagy a szerelmi betel
jesülés pillanatában; az emberi test legősibb formájának megérzése ez, a testnek nin
csen többé története, istene, elveszíti nehézkedését, körvonalát, semmiféle tükörben
nem látja magát és erre nincsen is igénye, egyetlen hegyesen kirobbanó fényes pon
tocska lesz a benső sötétség végtelenében ..."

Bár a látszat az lehet, hogy történeteink megformálásakor a szabá!yosra, a biztosra,
a harmóniára való törekvés vezet bennünket, vágyunk a test kivételes pillanatainak
átélésére és azonosíthatóságára sokkal erősebbnek bizonyulhat, akár biztonságot
nyújtó történeteink feladása árán is. Testünk azonban csak az idő villanásnyi töredé
kére képes elveszíteni történetét; s még azon az úton sem vagyunk történeteinktől

szabadok, amely az önfeladás ritka, kivételes boldogságához vezet. Ahhoz, hogy integ
ritásunkat teljesen megőrizve bármiféle azonosságra találjunk, elsősorban nemünk
korlátait kellene átlépnünk. Érzéseink és érzeteink testünk közvetítésével és képzele
tünk segítségével akár önmagunkra, akár másra vagy másokra vonatkozva próbálnak
az elérhető bizonyosságon túlira rámutatni, s létezésünket a testen, a történeten túli
val jelölhetően is összekapcsolni, csak az elérhetetlenség formáit írják körül. Ne
münk és személyiségünk története sem az azonos nemüek, sem a más neműek törté
netével nem képes megnyugtató módon egyesülni.

A testi és szellemi beteljesülés pillanatai érzéseink szerint bármennyire is közel jár
hatnak a "tragédián túli" dolgok rnegsejtéséhez, gondolati megformálásuk mindig
alatta marad emberi vágyainknak. Az istenség megközelítésének pillanatai a történe
tek történet nélküli fókuszai, az összes történetként felfogható, létünket meghatározó
folyamat, és a képzelet. az intuíció, a szellemi azonosulás és a testi beteljesülés talál
kozásai. Gondolati rendszereinkben bármily előkelő helyet is szánnánk leírásukra.
ezek a találkozások nem történetek, s éppen ezért történetként le sem írhatók. Jelölé
seink, amelyeket történeteink konstruálásakor használni szoktunk, nem használha
tók. Legtöbb, amit tehetünk, hogy játékaink elrejtő természetét (ami nem is lehet
több) valamelyest megkerüljük. úgy, hogy szavaink, gesztusaink, tekintetünk önrna
gukban vagy egymáshoz való viszonyukban utaljanak a teljes megoldás lehetetlensé
gére, a megjeleníthető mögöttíre, amit mindannyian csak történeteinktőldeterminál
va vagyunk képesek megsejteni.

közös történetünk

Ahogyan az egyként egész dolgok törvényei egymásba át nem fordíthatók, úgy az
emlékezés történetelvűsége is megtorpan a történetek szüneteinek, csendjének le
írásánál. Bármennyire szeretnénk is a leírás tárgyiasító mozzanata folytán e. hiányt
birtokba venni, jeleink legjobb esetben is csupán az önmagukon túlmutatásra alkalo
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masak. Ebből következik, hogy a jelölhetetlen dolgok jelölése és rendezése csak igen
nagy veszteségek árán történhet meg.

Közös történeteink (vagy nevezhetnénk történelmünknek is) hiányait vagy elbi
zonytalanodó viszonyulási pontjait mégis vagy éppen ezért szeretnénk a leghatáro
zottabban jelölve és rendszereinkben biztosan elhelyezve látni. Ilyenkor azonban,
amikor közös történetünk rendszeralkotó viszonyulási pontjai elmosódnak, az egyéni
élettörténet önmagában sem teljes azonossága az önmeghatározás lehetöségét saját
történetének szinte betegesen és önpusztítóan aprólékos reflexiójában véli felfe
dezni. így alakul ki egyfajta magatartásként a dolgok túlzott tárgyiasítására való
hajlam, amelynek célja olyan homogén, monolit (gondolati) rendszer megalkotása,
amely a valószínűtlenség, a szabálytalanság, a történetnélküliség létét sem meg nem
oldja, sem meg nem tagadja, hanem egyszeruen figyelmen kívül hagyja. Erőfeszítése

végül nemcsak azokat a tárgyakat takarja, amelyek meghatározásához görcsösen ra
gaszkodik, hanem a testi és a testen túli történetre való rámutatás valószínűtlen le
hetöségét is. Ezzel elfedve és elfeledve az igazság jelölhetetlenségének fölismerö pil
lanatait, nem önmaga felől, nem teste felől közelíti meg létéről leválaszthátatlan tör
té ne tét, hanem történeteinek hézagtalan, biztonságos logikája felől önmagát Lemond
azokról a lehetőségekről, amelyek önmaga nem teljes, de valószínűbb azonosításán
keresztül a testen és a történeten túli igazság megsejtésére megadatnak. Ez utóbbi
esetben persze érzéseinek és főként gondolatainak olykor kegyes, de semmiképp
sem megnyugtató öncsalásairól kellene lemondania, végső soron pedig magáról az
életről.

Éppen ezért egyéni élettörténetünk és közös történeteink is egyaránt magukban
hordozzák a hiány rendszerteremtővagy istenteremtő védekező reflexét.

a történet további sorsa

"És ez a több ember mind én lehetnék, anélkül, hogy én lennék. Így értem el egy [ormá
hol. amelybe úgy éreztem, beleférhetek."

Tudatunk hiába rendezgeti a legnagyobb igyekezettel történetünk tárgyait a logika
szabályai és történeteink logikája szerint, a természetes határok átléphetetlenségé
nek érzetét nem képes feloldani. Minden kísérlet, amely a teljes azonosulásra vagy a
szabályos, a szimmetrikus, az egyensúlyban lévő "helyreállítására" irányul, az osztott
ság, a hiány, a valószínűtlenség, a szabálytalanság bizonyítása lesz. Csakis ennek meg
értése és átélése akadályozhatja meg, hogy mindennapi létértelmezésünk a megfog
hatatlan, jelölhetetlen fölötti meditációjának eredményeként újabb konszenzust ta
láljon. Mert bár történeteink (nyelvünk), az érzékelésben rögzült szokásaink minden
kor határt szabnak annak a törekvésünknek, hogy ne rendszerekben és történetek
ben gondolkodjunk, pillanatnyi felismeréseink épp e rendszerek megértését gátló jel
lemvonásait leplezik le.

Mit kezdjünk hát történeteinkkel?
A helyváltoztatás mindig is a közös történettől való megszabadulás illúziója volt.

De hogyan veszíthetnénk el testünk történetét, amely a közös történetet is hordozza?
Testünk történetérőlcsak önmagunk megsemmisítésévellennénk képesek lemonda
ni. Létezésünk során történeteink ritka és kivételes pillanatoktól eltekintve sohasem
hagyják el testünket, ennélfogva mi sohasem gondolhatjuk azt, hogy testünk "kilátó
pontjai" testünk története nélkül is megközelíthetők.

A történetektől való megszabadulás lehetetlenségét gyakran közös történeteink
bizonytalanságából eredeztetjük, és kivételes vagy szerencsétlenségünkben is kivéte
lezett helyzetnek tekintjük, mint akik "csak" közös történeteik által determinálva
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nem tudnak történeteiktőlmegszabadulni, s ezért mintegy utolsó nekirugaszkodás
ként írjuk le, rendezzük őket újra és újra. Pedig nem csupán ránk bízott feladattal
birkózunk. Bár világosan látjuk, hogy történeteink nem mutatnak rá közvetlenül
önmagukra, tehát testünk története is csak esetlegesen, közvetve megragadható, azok
az elképzelések, amelyek a történet végső küktatására tennének kísérletet, olyan
formát hoznának létre, amely ugyan a legtermészetesebb módon maga a tartalom, de
önmaga megszüntetése árán is a forma története lenne. Minthogy testünk története s
vele közös történetünk nem elveszíthető,saját testünk tagadásához jutnánk el, és le
mondanánk a világ képzeletbeli újrateremtéséröl, így az írásról mint alkotásról is. Ez
zel eltünnének hitünk szegényes maradékai, legmegbízhatóbb viszonyulási pontjaink,
amelyek miként a testünk is, közvetítenek rendszereink nem mindig megnyugtató
önámítása, rendezettsége és a "tragédián túli istenek" között. Az írás őrzi meg tuda
tunkban a rend fölötti kritikát és iróniát, a megszerkesztett valóság mögötti létezés
megsejtésének vágyát. Ezért nem marad más számunkra, mint egyfelől a teljes azono
sulás lehetetlenségének a belátása, másfelől annak a formának a keresése, amely
mégis a legteljesebb azonosuláshoz vezet közel bennünket. Ez a forma sohasem lesz
képes a történet logikáját figyelmen kívül hagyni, ugyanakkor arra kell irányulnia,
ami történetelvü létértelmezésünk esendöségét leginkább érzékelteti, s önszemléleté
vel önmagán képes túlmutatni. Ez a nem folytonos történet a pillanat kiIátópontjai
ról szemléli a tárgyakat és bennük .önmegát.:Lassulása és "többes látása" az idők és a
dolgok végtelen sokféleségét mutathatja érzékelhetőés elképzelhetőegymásmelletti-·

ségben. Ehhez folyamodunk, amikor megpróbáljuk történeteink rendszerét kijátsza
ni, és ezt a sokféleséget egynek és végtelennek látni. Ha következetesek akarunk len
ni, míridezt úgy kell megtennünk, hogy a megoldás lehetetlenségéből alkossunk
rendszert, bár tudjuk, hogy a kilátópontok kivételességétől eltekintve a pillanat is
csak a történetben láttatja önmagát, és noha egyszeri és szabálytalan, mégis fennakad
a történet hálóján. Egyetlen lehetőségünk marad, meg kell kísérelnünk létrehozni azt
a formát. amely azösszebékíthetetlenséget és feloldhatatlanságot a tudáson túl a leg
nagyobb bizonyosságban mutatja. S mivel csakis érzékeink "becsaphatatlanok és
megvesztegethetetlenek", a formának az érzékek, az érzelmek és a pillanat nem törté
netelvü történeteihez kell igazodnia.

Az Emlékiratok könyve ennek a belátásnak a poétikai kísérlete és összegző bi
zonyítása.

HORVÁTH ELEMÉR

Estefelé

szeretlek s újra hallani a földön
az éden ódon fáit örökt.ölden

nem hittem volna hogy kikel
s tüzel a sorsdöntő csillag fölöttem

mint kezdetben
és máris menni kell
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