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cULTURAL MEMORY AND WESTERN cIVILIZATION
Functions, Media, Archives

(Cambridge University Press, 2012. 422 o.)

1999-ben látott magyarul napvilágot Jan Assmann A kulturális emlékezet című, német nyelven 
eredetileg hét évvel előbb kiadott alapvető műve. A magyar kiadás évében publikálta felesége, 
Aleida Assmann Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses (Em-
lékezeti helyek. A kulturális emlékezet formái és változatai) címen a heidelbergi iskola másik fon-
tos írását. A két klasszikussá vált kötet angol fordítása tavaly egyszerre került kiadásra a Cambridge 
Egyetem kiadójának gondozásában.

Az emlékezetkutatás (memory studies) – nem utolsó sorban az Assmann házaspár és Pierre 
Nora úttörő munkásságának köszönhetően – az elmúlt két évtizedben a társadalomtudományok 
egyik leghatásosabb tudományos paradigmájának bizonyult, amelynek ereje önálló elnevezése 
mellett külön folyóiratokban, könyvsorozatban, nemzetközi kutatási központokban érhető tetten. 
Mára olyan nemzetközi inter- vagy traszdiszciplináris területté nőtte ki magát, amely találkozási 
pontot és az együttgondolkodás esélyét jelenti a természet-, társadalom- és bölcsészettudományok 
különböző részterületei számára a neurobiológiától és informatikától a pszichológián át akár a 
művészet-, irodalom- és társadalomtörténetig, összetettségében és szerteágazó voltában magában 
hordozva lehetőségeket és korlátokat egyaránt. A még mindig születőben lévő tudományterület 
ugyanakkor ezer szállal kötődik a tágabb értelembe vett hadtörténelemhez is. Egyrészt mert a rég-
múlt időktől kezdve a „szívekért és elmékért” folyó küzdelem a hadviselés fontos elemét képezte, 
ez pedig nem választható el a múlt reprezentációja, az emlékezet kérdéskörétől. Másrészt mert a 20. 
századi totalitárius rezsimek működésén túl, elsősorban éppen a háborúk, polgárháborúk, forradal-
mak tapasztalata, a konfliktusos és traumatikus múlttal való szembenézés hajtóereje hozta létre és 
formálja továbbra is a vizsgálódásnak ezt az új, diszciplínákon átívelő terepét.

A hazai tudományosságban az ezredforduló környékén gyökeret verő irányzat talán először 
Gyáni Gábor munkásságában tükröződött, majd néhány fiatalabb pályatársa, valamint az 1956-os 
Intézet kiadványaiban is megjelent. A Debreceni Egyetemen pedig 2011 óta komplex európai uniós 
kutatási program keretében vizsgálják és gyűjtik össze a magyar emlékezeti helyeket, amelynek 
tavalyi nyitó konferenciáján nem véletlenül Aleida és Jan Assmann volt díszvendég. A terület és 
az előadó sokoldalúságát mi sem jelzi jobban, mint az emlékezet átalakító erejéről szóló (a Studia 
Litteraria legfrissebb számában megjelent) előadás, amelyben Aleida Assmann a konfliktusos múlt 
meghaladásának módjairól szólva a spanyol polgárháború emlékezetének példáján keresztül mu-
tatta be az emlékezetnek a felejtés konszenzusától a múltfeldolgozás és szembenézés felé mutató 
dinamikáját.

Jan és Aleida Assmann angolul most megjelent kötetei kiegészítik egymást, érdekes látni, aho-
gyan eltérő tudományterületek és korszakok keretében fejtik ki ugyanazt a gondolati tartalmat. 
Forrásvidékük is ugyanaz, nem csupán a házassági kötelék okán: a heidelbergi egyetem egyip-
tológia tanszékén már az 1980-as évek végén elkezdődő előadások, műhelymunka folyományai 
mind ezek, mind a témában született további kötetek. Ahogyan Jan Assmann az egyiptológia és 
az ókori közel-keleti magaskultúrák világából veszi példáit, amelyek adott esetben a 20. századi 
diktatúrákra is alkalmazhatók, úgy Aleida Assmann Shakespeare drámáiban, vagy az újkori angol 
költők műveitől kiindulva az angol irodalom és a modern vizuális művészet területein mutat rá az 
emlékezet működésére. Amit Jan Assmann a politika és a hatalom nézőpontjából láttat, azt Aleida 
Assmann a művészetek felől közelíti meg.

Aleida Assmann könyve angol alcímének megfelelően három nagy részre tagolódik, az első 
a kulturális emlékezet működésének sajátosságait, a második annak hordozóit, míg a harmadik 
rész megőrzésének sajátosságait, változó formáit és korlátait elemzi. Az emlékezet működéséhez 
a szerző elsősorban irodalmi látószögből közelít: így az emlékezetpolitika a politikai identitással 
szorosan összefüggő sajátosságai, amelyre nem egy érzékletes példa adódna akár az elmúlt század 
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totalitárius törekvéseinek mezejéből is, a közelmúlttól elrugaszkodva, Shakespeare történelmi drá-
máinak tükrében jelenik meg.

A könyv második része a kulturális emlékezet tartalmait hordozó és közvetítő médiumokat, 
az írásos és képi megjelenési formáit, a test és a helyek emlékezetét veszi sorra. A kilencedik és 
tizenegyedik fejezetben a – Frances Yates 1960-as években megjelent alapvető munkájában részle-
tesen elemzett – római szónoki hagyomány nyomán az erőteljes képi ábrázolás (imagines agentes) 
és a földrajzi helyek emlékezetre gyakorolt hatását számos irodalmi idézet támasztja alá. Ebben 
a részben található a könyv egyik közvetlen magyar vonatkozása is, amely 1956 emlékezetéhez 
és annak 1989-ben játszott szerepéhez kapcsolódik. A funkcionális emlékezet működésére és a 
hivatalos kánonnal szembeni ellenemlékezet erejének érzékeltetésére a szerző Nagy Imrét hozza 
példaként, akinek emlékezetét ugyan törölték a történelemkönyvekből, személyét és működését 
pedig felejtésre ítélték a Kádár-rendszerben, a rendszerváltás idején mégis a hivatalosan törölt em-
lékezet megnyilvánulásaként az ellenemlékezet szimbolikus alakjává vált, elősegítve az átmenet 
magyarországi folyamatát.

Különösen érdekes, Goethe különbségtétele a személytelen tér és a hely különös jelenést és tit-
kokat hordozó fogalma között, akinek gondolata – tehetjük hozzá – évszázadokkal később Hamvas 
Béla írásában visszhangzik: „A helyet nem szabad összetéveszteni a térrel. A tér és a hely között az 
a különbség, hogy a térnek száma, a helynek arca van. A tér, hacsak nem kivételes, minden esetben 
pontos vonalakkal lehatárolható, területe négyzetmilliméterre kiszámítható és alakja körzővel és 
vonalzóval megrajzolható. A tér mindig geometriai ábra. A hely mindig festmény és rajz, és nincs 
belőle több, mint ez az egy. A térnek képlete, a helynek géniusza van”. 

Az erőteljes képek és hatások ugyanakkor az emlékezet rögzítéséhez járulnak hozzá csakúgy, 
mint a komplex tartalmakat sűrítő szimbólumok, vagy a pszichoszomatikusan is jelentkező trau-
mák. A traumatikus emlékezet kapcsán részletesen és érzékenyen mutatja be a szerző a holocaust-
hoz és Auschwitz tapasztalatához való viszony irodalmi feloldási kísérleteit és hatás, szimbólum, 
trauma hármasának kölcsönhatásait is. Aleida Assmann a traumákat elemezve hosszan és részlete-
sen mutatja be a hamis emlékek (false memory) érdekes és talán kevésbé ismert problémakörét is, 
bemutatva a parázs társadalmi vitát is, amely a kilencvenes évek közepén az Egyesült Államok-
ban a gyermekkori bántalmazás és traumatikus emlékek kapcsán folyt. A vita egyik kulcsfigurája 
Elizabeth Loftus amerikai pszichológusnő volt, aki az emlékezet működését tanulmányozva bizo-
nyította, hogy (nem is túl bonyolult) kísérleti módszerek alkalmasak szemtanúk saját tapasztalaton 
alapuló emlékeinek megváltoztatására, bizonyos részletek kicserélésére, akár olyan mértékben, 
hogy a felidézés során feltett kérdés egyetlen szavának módosítása jelentősen befolyásolja az ese-
mény emlékképét. A kísérletek során sikerrel változtatták meg a kísérletben részt vevők saját élet-
történetére vonatkozó emlékeit is, akár egész emlékekre vonatkozóan is. A kísérletek alanyai saját 
emlékként idéztek fel és írtak le teljes részletességgel olyan, akár hétköznapi, akár különleges ese-
ményekre vonatkozó emlékeket, amelyek valójában sohasem történtek meg. A hamis emlékképek 
kialakulásában elsődleges szerepe volt a vizualitásnak és a képzeletnek. Olyan kísérletek alanyai, 
akiket egy videoklip megtekintése után egy kitalált jelenet elképzelésére kértek, a későbbiekben 
az elképzelt jelenetre megtörténtként emlékeztek. A pszichológusnő és munkatársai megállapítása 
szerint, ha személyes emlékeink ennyire befolyásolhatók, még inkább igaz ez olyan (nyilvános) 
események lenyomatára, amelyekről nem rendelkezünk ilyen részletgazdag vagy személyes tapasz-
talaton alapuló emlékképekkel. Loftus úgy találta, hogy „egy hiedelem vagy emlék megváltoztatá-
sának jelentős hatása lehet a gondolatokra és viselkedésre”, egészen az ízlés, táplálkozási szokások 
szintjéig. Az emlékezet megváltozása végső soron a személyiség megváltozását vonja maga után. 
A vita tehát az emlékezet sebezhetőségére és működésének érdekes új vonatkozásaira irányította a 
figyelmet. 

A testben hordozott traumatikus emlékezet gyakran jelent háborús emlékezetet. Ennek feloldási 
kísérletei jelennek meg nem egy huszadik századi irodalmi műben, így Kurt Vonnegut Ötös számú 
vágóhíd című, a II. világháború alatti drezdai bombázásokat megörökítő művében is. A szerző 
külön figyelmet szentel a regény jellegzetes elbeszélési formájának, kiemelve az író sajátos néző-
pontját, aki német bevándorlók leszármazottjaként, az amerikai hadifogoly szemszögéből láttatja 
a szövetségesek bombázását az 1960-as évek amerikai békemozgalmainak idejéből visszatekintve.
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A traumatikus emlékezet ugyanakkor földrajzi helyekhez is kapcsolódhat, ahogyan egy-egy 
ellentmondásos vagy tragikus esemény helyének megnevezése önmagában hordozza annak sűrí-
tett jelentését. Innen csak egy lépés, hogy a szerző az emlékhelyek és múzeumok kialakításának 
érdekes problematikájára hívja fel a figyelmet, ahol a tárgyak és helyek a múlt és jelen közötti köz-
vetítőként, az „emlékezet mádiájaként” jelennek meg. Ez egybevág a muzeológia új irányzataival, 
amelyek a történelmet megélt tapasztalatként próbálják a látogató felé közvetíteni, ahol a történelmi 
ismeretek „felszívódását” a közvetlen érzékelés és az „érzelmi színezés segíti és fokozza”. Ugyan-
akkor Assmann olyan paradoxonokra is felfigyel, hogy a megőrzés nem csupán konzervál egy ál-
lapotot, hanem egyben változtatást is jelent egy történelmi helyszínen, illetve hogy a szimbolikus 
megemlékezéstől sokkal könnyebb a felejtéshez eljutni, mint az emlékezet aktív feldolgozásához. 
Ugyanakkor az emlékezet helyeit egyfajta „kontakt zónákként” értelmezi, melyek egyszerre hor-
dozzák a megtapasztalható jelenlétet és a történelmi hiányt („itt, de nem most”).

A könyv harmadik része az emlékezet megőrzésének problematikájában merül el, különösen a 
szelekció és az archiválás kérdéseit járja körül. A szerző különös hangsúllyal tárgyalja a levéltárak 
és levéltározás a technikai fejlődés kihívásaira adott válaszként történő gyökeres és koncepcionális 
megváltozását, amelynek eredményeként a megőrzésről a hangsúly a „folyamatos másolásra”, „az 
információ átírásának permanens gyakorlatára” tevődik és a kulturális emlékezet a technológia 
tartományába helyeződik át. Nem csupán az emberi elmén és testen kívül helyeződik tehát ezál-
tal, de az automatizmusok révén az emberi kezeléséből is kikerül, ugyanakkor Assmann az általa 
„megaagynak” nevezett külső emlékezet felépítését az emberi emlékezet neurológiai szerkezetéhez 
hasonlítja. 

Aleida Assmann könyve gondolatébresztő, a közelmúlt, a kultúra és az emlékezet összetett 
kérdéseit boncolgató, magyar fordításra érdemes alapmű.

Tulipán Éva
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