
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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