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Határtapasztalat
Sorspillanat. Az utcán sétálunk, amikor elsüvít mellettünk egy szi
rénázó mentő. Legjobb barátnőnkkel csevegünk közömbös témák
ról telefonon, amikor váratlanul megtörik, s zokogó, görcsös han
gon belesírja a hírt a telefonkagylóba. Zuhanyozás közben, ahogy
a szappant kenjü k el a testünkön, valami különös, eddig nem ész
lelt daganatot tapogatunk ki a bőrünk alatt. Éjszaka legszebb
álmunkból ébreszt egy ijesztő földmélyi morgás, remegni kezdenek
a falak, a csillár megmozdul, s ijedten szaladunk le pizsamában az
ugráló l épcsőkön, ki a szabadba. A határban kelepeini kezdenek a
géppuskák. A nyugodt éjszakában velőtrázó sikoltás veri fel az
utca csöndjét. Számunkra érthetetlen okokból elveszítjük munka
helyünket, vagy otthonunkat. Rövid szenvedés után itthagy ben
nünket szeretett élettársunk. Kitör a forradalom. A munkahelyen
ér utol az ügyeletes rendőr telefonja: gyermekünk közúti baleset
áldozata lett.

.Élethelyzetek, melyekre nem vagyunk, mert nem lehetünk fel
készülve. Emberpróbáló pillanatok, melyeknek terhét évekig,
esetleg egy egész életen át hordozni fogjuk. Akár minket ér, akár
csak hallunk róla, az ember időnként olyan helyzetbe kerül,
melyre a filozófia azt mondja: határtapasztalat.

Határtapasztalat a művészetben. Egy irodalomtörténésznél olvastam
nemrég: egy irodalmi (s a tétel nyilván kitágítható más művészeti

ágakra is, tehát egy mű-Ialkotás akkor képes egyetemes értékké
válni, ha az emberi határtapasztalatot tudja megszólaltatni, a mű

vészet nyelvén újra-felmondani. A tételhez vezető gondolatmenet
lényege szerint az egyes nemzeti művészeti hagyományoknak
vannak olyan nagy témái, problémái, amelyek az adott közösség
számára akkor is fontosak, ha mások számára érdektelenek. Ám
az egyes kultúrák között csak akkor kerekedhet párbeszéd, ha az
adott mű az emberre, mint bizonyos állandó létsajátosságokkal
rendelkező lényre is vonatkoztatható. E feltétel teljesüléséhez pe
dig arra van szükség, hogy e létmód kontúrjait tudja letapogatni
az adott mű, amely törekvés viszont nem lehet sikeres az emberi
határtapasztalatok felidézésének képessége nélkül.

Határtapasztalat az ember életében. A sorspillanat mindig váratlan.
Nem lehet rá felkészülni . Az ember ugyanis hétköznapi lény. A mi
életünk nem olyan, mint a vadászé, akinek léte összpontosított fi
gyelem. Az ember gyerekkorában azt hiszi, a világot számára ren-
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dezték be. Ezért talán, de kialakulnak benne bizonyos elvárások e
világgal szemben. Például: legyen számára otthonos. Hiszen ah
hoz, hogy azt tudjuk mondani, emberi életet élünk, egyfajta ottho
nosságérzetre van szükségünk. Vakbizalommal viseltetünk éle
tünk apró körülményeivel szemben. Azt képzeljük, kibérelt he
lyünk van a saját életünk díszletei között. Nekünk az életvilágunk
hoz jogunk van. Az emberi psziché nem tud folytonos aggodalom
ban élni - ha valaki tartósan ilyen feszültségben marad, arra mi
többiek azt mondjuk, beteg.

Életünk olyan helyzetek sorozataként modellálható, melyek a
következő szavakkal szólítanak meg bennünket: oldj meg min
ket. S ahogy haladunk előre életünk történetében, vagyis a meg
oldandó rejtvények erdejében, olykor, hirtelen és felkészületle
nül, a dolgok más megvilágításba kerülnek. Mintha mindaz,
amit eddig tapasztaltunk, gyakorlati élettudásként elraktároz
tunk magunkban (nemcsak elménkben, hanem mozdulataink
ban, ösztöneinkben), elégtelennek bizonyulna az új helyzettel
szemben, mely aránytalanul nehezebbnek tűnik az előzmények

tükrében. Mintha a tenger nyílt vizén, hajózható hullámok hátán
lovagolva, egyszerre csak egy olyan nagyságú hullám csapna le
ránk, mely méreteinél fogva kivédhetetlen. Vagy a rengeteg er
dóben nagy társasággal, jókedvűen barangolva, egyszer csak
arra ébrednénk rá, hogy egészen egyedül maradtunk. A fák kö
zül pedig lassan előkúszik, s körbeölel minket a sötétség.

Az ember kiszolgáltatottsága. Hétköznapjaink logikája a következő:

Számtalan nehezen elhárítható problémával kell - napra-nap 
szembesülnünk. De mindig ott a remény, hogy ha ezekkel még
megbirkózunk, ha rajtuk túljutunk valamiképp, megnyugodha
tunk. Akkor egy olyan helyzetet érhetünk el, mely zavartalanul
otthonos és számunkra-való. Akkor megérkezünk, és megnyug
szunk.

Ezzel szemben a helyzet a következő: a hétköznapi problémák
kal is nehéz megbirkózni, valójában azonban sokkal nagyobb ve
szélyek leselkednek ránk, s elóbb-utóbb utol is érnek bennünket, le
is csapnak ránk. Az ember eredendően ki van szolgáltatva rajta kí
vül álló, de legalábbis általa nem irányítható erőknek, Ezzel a hely
zettel az ember tudata nem tud mit kezdeni. Vajon segít-e ilyen
esetekben a hit?

Regényés vers. Az irodalom 20. századra megszilárdult két alapfor
mája a regény és a lírai költemény. A regény azt a magányos olvasót
tudja magához láncolni, akit a hős élettörténete egzisztenciálisan
megérint. Nem hiába mondják e műfajra, hogya nevelés eszköze.
Az olvasó egy vagy több élet történetét kapja benne, s e kapott min
ta - telve olyan elemekkel, melyek a hétköznapi létmódban nem
nagyon mutatkoznak meg - segít számára megbarátkozni saját
életével, és értelmet tulajdonítani annak. Olykor és némely olvasóját
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képes ráébreszteni arra, hogy mennyire határ-talan (tehát belakha
tatlan és meghódíthatatlan) még az ember saját élete is.

A vers, ahogy hagyományosan értjük, a lírai költemény, an
nak az énnek a leképzése, mely a modernitás korára állt elő: az
egyéné, akinek senki nem segít a világban eligazodni. A lírai
költemény az én és a világ összemérhetetlenségére vonatkozó
objektív beszámoló, egyben az én magával szembeni, nagyon is
szubjektív sajnálata, A líra azon elviselhetetlen terhek litániasze
rű felsorolása, melyeket az ember létmódja ró az értelmes em
berre. A líra a gyermek és a felnőtt tudat közti távolság regiszt
rálása. Kijózanodás, kiábrándulás, menekülés.

Az emberi fájdalom. Nem csak az ember képes a fájdalomra. Tudjuk,
növényeknek és állatoknak is fájhat a lét. De csak az ember képes a
szenvedésre. A szenvedés az elbírt fájdalom: tudás a fájdalomról. A
többi teremtmény, ha fáj neki, azzal nem kényszerül szembenézni.
Csak az ember szembesül fájdalmával és félelmével. Az igazi teher
tétel az ember számára tehát a tudat. Annak a biztos tudata, hogy
fájni fog. Aztán annak, hogy fáj. Csak az ember szembesül az élete
által hozott számtalan veszteséggel. Csak az ember képes a kiterjedt
együttérzésre. Filmkockák peregnek a képernyőn, a filmvásznon, és
a nézók szeméből könny csorog.

A modern médiumok tömegkultúrájában jártas médiaszakér
tők szerint két dolog biztosan felkelti az emberek érdeklődését: a
szex és az erőszak. A testi élvezet és a testi fájdalom. Egyik sem
pusztán vegetatív funkció - legfeljebb annak látszik. Hiába fáj
na a fájdalom, ha nem volna éntudatunk, nem lenne, ki elviselje
azt. Recipiens nélkül egyetlen üzenet sem válhat értelmessé. Az
emberi fájdalmat mi tesszük értelmessé, azzal, hogy (el)fogadjuk.

Felejtés és emlékezés. Emlékezz ember: porból vagy és porrá leszel.
Az emberi tudat egyik legkülönösebb képessége, hogy időben ki
terjedt éntudatot képes hordozni. Ahhoz, hogy tudjam, ki vagyok,
arra van szükség, hogy tudjam, ki voltam tegnap és tegnapelőtt.

Nincs identitás emlékezés nélkül. Az emlékezés nélkül nem tud
nánk elválasztani magunkat másoktól, mint ahogy nem volnánk
képesek kötődéseink felismerésére sem. Az emlékezés nemcsak a
pillanat határátlépése, hanem az én határáé is. Az ember arra is
tud emlékezni, ha akar (erre utal a meg-emlékezés kifejezésünk
igekötője), ami nem vele történt.

De az egészséges életműködéshez szükség van a felejtésre is.
Mint a vándorra az út pora, úgy tapadnak ránk az emlékek éle
tünk mindennapi helyzeteiben. Időnként mosakodni is kell. Le
kell vetkőzni az út sarát, és tiszta inget kell ölteni. Erős akarat
kell hozzá és bátorság. Az ember fél az ismeretlentől, az újtól. A
régi, ha rossz is, már ismerős. Még a fájdalmat is képes belakni
az ember, aztán nehezen szabadul tőle. Pedig az elemésztheti őt.

A mentális egyensúly megtartásához emlékezés és felejtés
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megfelelő arányára van szükség. Arra, hogy ne féljünk se ettől,

se attól.

A művészettörténet mint kollektív emlékezet. Egyéni emlékezet nincs
kollektív emlékezet nélkül. Emlékezetünket is közösségünktől kap
juk. A művészet, ha egyetemes léptékű, nemcsak egy kisközösség,
egy nemzeti hagyomány keretei között mozog, hanem képes az em
beri közösség emlékezetét gazdagítani. A modernista autonóm mű

vészeteszménnyel szemben az egyetemes művészet mindig is fon
tos volt az ember mentális egészsége szempontjából: nevesítette
azokat a határokat, amelyek az ember életének keretét adják.

A felejtés művészete. Kétféle művészet van: a radikális gyógyszerként
és a balzsamként ható. Az előbbi abban látja feladatát, hogy szem
besítse az embert mindazzal, ami életében rossz. A határtapasztala
tokkal. Félelmet kelt az emberben, kibillenti tunya hétköznapi ké
nyelmébó1, ráijeszt. Emlékezteti sorsára. A balzsamként ható művé

szet ezzel szemben a felejtést szolgálja: elandaIít, menekülési útvo
nalat mutat, vagy csak pillanatnyi enyhülést hoz. Mind a kétféle
művészetre szükség van, mert az ember életében a felejtés és az em
lékezés egyformán fontos. Életünk nem is áll másból, mint a felejtés
és az emlékezés nap nap után megújuló küzdelmébó1.

Az emberi határok őrei. A művészek ugyanolyan feladatot töltenek
be az ember életében, mint határaink többi őrei: katonák, orvosok
és papok. A művészlét legnehezebb vonása, hogy a művésznek

mint határőrnek, nap mint nap a határt kell járnia. Nap mint nap
kell szembesülnie tehát azzal, amit nekünk, a békés hétköznapok
lakóinak csak ritkábban kell meglátnunk. A művésznek, hogy dol
gozni tudjon, kockáztatnia kell. Működésének személyes tétje van.
Ezért nem függetleníthetőa mű alkotójától. A művész maga kell
hogy jót álljon a művéért.

Ezért tehát a művész olyan, mint a katona: nap mint nap vi
szi a bőrét a piacra. Másfelől az orvosétól sem áll távol hivatása.
A művészet, mint láttuk, gyógyító erejű. De ez a hivatás egyálta
lán nem irigylendő: nap mint nap hosszú sorok várakoznak a
rendelőkben, pizsamások hada tartja megszállva a kórházakat, s
az emberi nyomorúság változatos formákban, mégis nagyon mo
noton módon vetkőzik le az orvos szeme előtt. S minden beteg
az orvostól várja a gyógyulást.

Végül hasonló a művész feladata a papéhoz. Pertu viszonyban
áll a mulandósággal. A minap történt velem: összefutottunk az
utcán egy kedves pap ismerősömmel. Kérdeztem, ahogy vidám
találkozásokkor szokás, hová tart. Temetni megyek, válaszolta a
lehető legtermészetesebb hangon. Vajon hogy lehet ezzel a hely
zettel megbarátkozni? Gondolom, a művészt is csak az vigasztal
hatja, ha egy kicsit - olykor - rálát az örökkévalóságra is.
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