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A JÓ ÉS A ROSSZ AZ EMLÉKEZÉSBEN

T udjuk, hogy a "poétai" munka, a szó eredeti értelmében a görög nyelvben cselekvést, va
. laminek a "csinálását" jelentette; a német "dichten" pedig, azonkívül, hogy irodalmi mű

(ami nem szükségképpen vers) létrehozását jelenti, további értelme szerint a "tömörítést''' sűrí

tést (valamint a hajófenék vízhatlanná tömítését is) jelenti.
Ibsen mondta egyszer, hogya költészet naponta ismétlődő ítélethozatal önmagunk fölött;

nem feledkezve meg arról, hogy a költészet még olyan kegyetlen is, amitől bármelyik pil1anatban
megfosztathatunk.

Az írás tehát a cselekvés igényéből is születhet (vagy kel1, hogy szülessen?), abból a szándék
ból, hogy rányomjuk saját bélyegünket a világra, még ha halványan és tünékenyen is; hogy vala
milyen nyomot hagyjunk magunk után; hogy áltassuk magunkat azzal, hogy volt valami monda
nivalónk. De az elmúlt események fölidézése ugyanakkor nehéz egyensúlyozási feladat is az emlé
kezés és feledés között, ha igaz az ókori zsidó mondás, mely szerint az egyik és a másik együttvéve a
két legbecsesebb ajándék, amit Isten az embernek adott; életünk támasza és oltalmazója: az em
lékezés, hogy megőrizzük azt, akik vagyunk, múltunk gyermekei; a feledés, .hogy ne váljunk ön
magunk és múltunk, jó és rossz hangulataink rabszolgájává; ily módon az utóbbi meg is szabadít
önmagunktól, napról napra megtisztít történetünk egy részétől és segít abban, hogy újra kezdjük
az életet annak a jövőnek dimenziójában, amely önmagától érik jelenné szívünk minden dobba
násával.

Aférfi, aki visszatér a szigetre, ahonnan elindult, magával hozza emlékeit. És aki várja, más
emlékeket készített elő számára. . .

Aki visszatér, érzi a fájdalmát annak, amit elhagyott. És aki várja, úgy érzi, hogy minden
visszatért.

Minden kinyílik, minden világossá lesz. És minden bezárul, minden rejtélyessé válik.
Úgy tűnik, minden újjászületik és semmi sem változott. De minden megváltozott és kővé

mered.
El kéne haladni Herkules oszlopai mel1ett, és visszatérni, mielőtt leszáll az éj. Vagy folytatni az

utat a világ végéig, és nem térni vissza soha többé.

V annak napok vagy időszakok, amikor úgy érezzük elnyomnak minket múltunk megköve
sedett lerakódásai. Ettől az elnyomástól csak akkor szabadulunk meg, ha egy napon föl

ébredve észrevesszük, hogyelfelejtettük. Nem született még ember - szörnyeteg vagy elmebeteg
lenne -, aki úgy tudna élni, hogy nyomokban sem őrizze az elmúlt események emlékét; de lerövi
ditett formában őrizzük őket, hála emlékezőtehetségünk csodálatos és kifürkészhetetlen alkal
mazkodóképességének, hála annak a gyógyhatású szelekciónak, amely bölcsebb mint mi, és
amellyel az agytekervényeinkben szunnyadó emlékmaradványok között matat.

Ha ez a képesség nem működik jól, ha múltunk terméketlen vagy romboló részét nem "reagál
tuk le", ahogy a pszichológusok mondják. Vagy ha valamilyen okból akadályozva vagyunk,
hogy beszéljünk róla, még az is megtörténhet, hogy belebolondulunk, vagy más módon pusztu
lunk el, mert az átéltek lerakódásai beszennyezik lelki szervezetünket, megakadályozva az élő

nedvek szabad keringését az értelem csatornáiban, hasonlóan azokhoz a zsíros lerakódásokhoz,
amelyek a vérereket dugaszolják el, ha a fizikai szervezet nem tudta kiküszöbölni őket. Azt hi
szem, az elmegyógyintézetek sok klinikai lapjára, de sok sírkőre is föl lehetne írni: "Nem tudta
elmondani azt, ami a lelkére nehezedett", vagy "Nem engedték meg neki, hogyelmesélje gondo
latait és fájdalmait", avagy "Senki sem oldozta föl". (Egyetlen pszichológus sem tagadja, hogy
milyen gyógyító hatással bírhat a fülgyónás a hivők számára.) .
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Gyakran beszélnek jó és rossz emlékekről. Azt hiszem, a: dolgok, mint mindig, itt is bonyo-
lultabbak. Hiszem persze, hogy vannak abszolút jó emlékek, amelyek mint illatos virá

gok ésjó szagú füvek nőnek lelkünk belső kertjében: ha megtaláljuk a módját, hogy szemléljük és
élvezzük őket, egész életünket áthatják illatukkal ; mint ahogy vannak abszolút rossz emlékek is,
olyanok, mint a bürök vagy más mérges növény, vagy hasonlóak a hunyorhoz meg a rutához,
amelyről az antik világban azt vallották, hogy őrültséget okoznak.

De sok olyan emlékünk van, ami hol ~pozitív", hol "negatív", az eseményeknek vagy saját lel
ki diszpozíciónknak megfelelően. Ezt előre nem tudhatjuk, minthogy az emlékezet személyes ér
tékelése olykor megváltoztatja a dolgok színét és hangulatát : engedelmeskedve a lelki évszakok
titkos ritmusának. Arról nem is beszélve, hogy az ember alakítani tudja saját emlékeit. Látszólag
ki tudja törölni vagy föl tudja magasztalni őket, átalakíthatja fontossági sorrendjüket, előnyben
részesítve azokat, amelyek pillanatnyi belső állapotának megfelelnek. És arról se feledkezzünk
meg, hogy mig az emlékezőtehetség értelmünk egyik képessége, az emlékeket a szívünk őrzi.

A Z emlékek egészéről beszéltünk az imént. De vajon van-e ilyen "egész"? Talán csak gyó
gyíthatatlan egocentrizmusunk következtében tételezzük föl, hogy van. Elég csak éreztet

ni valakivel, hogy hajlandók vagyunk meghallgatni vallomásait, és máris szabad folyást enged
nekik, s szinte mitizálva beszél a reá nehezedő, nyomasztó terhekről. Csak kevesen tudnak ellen
állni ennek a kísértésnek, mert csak keveseknek adatott meg az irónia és a mértéktartás adomá
nya. Az állítólagos őszinteség vagy számvetés pillanataiban majdnem minden ember úgy viselke
dik, mintha neki, éppen' neki kellene vállán hordoznia a világ és az események minden terhét:
nagyfokú hálátlanságot és igazságtalanságot követve el ezáltal a saját élete és annak sikerei iránt.

.Szeresd emlékeidet és megnyílnak előtted a mennyország kapui", avagy: "Felejts el mindent
és kitárul előtted a mennyország kapuja"? A két formula közül vajon melyik a helyes? Egyik
sem, természetesen, mert mindkettő veszélyes. Vannak pillanatok, amikor úgy hisszük, hogy
nagy súly hordozására vagyunk kárhoztatva, és várjuk a csodát vagy valamiféle megújulást, ami
leveszi a vállunkról. Sok ember szenved amiatt, hogy vannak napjai, amikor gyötrő fáradtságot
érez; olykor meg hallucinációi vannak, mintha valaki követné a sötétben; a tehetetlenség és
frusztráció állapotai; aztán, szerencsére, eljönnek a gyógyító reagálás napjai, és elkerüljük a két
ségbeesést, vagy azt, hogya közöny kerítsen hatalmába bennünket.

V annak napok, amikor nem viseljük már el a sok ezernyi arc személytelenítő áradását, ami
egyetlen arccá olvad össze, de vonásai elmosódottak és már nem azonosíthatók, mert a

sokaság névtelen és személytelen: a tömeg, az autók véget nem érő sora, a hangosbeszélők recse
gése, a stadionokból kiáradó emberek sokasága, akik ordítozó csoportokban lepik el az utcákat,
mert nem ismernek más időtöltést, vagy nem tudnak jobbat kitalálni.

Nem viseljük már el a várost és a magányra vágyódunk, de hamarosan rájövünk, hogy már ezt
sem viseljük el, mert túlságosan kicsivé váltunk. Szeretnénk persze a tengerre menni és beleme
rülni a Nagy Zöldbe, ahogya régi egyiptomiak hívták, a borszínű hullámokba, ahogy a görögök
nevezték: minő pompás képek! Eggyé válni a hullámokkal, érezni a szánk ban annak a víznek
férfias-nőies és újjáteremtő ízét, amelyből a biológusok szerint az állati élet fakadt. Vagy fölmen
ni a hegyekbe, keserű fűveket rágcsálni, érezve bennük az igénytelenség zamatát, beszélni vagy
hallgatni a fákkal és bokrokkal, rábukkanni egy kis állat nyomaira, hallani egy madár vagy egy
gyík suhanását a fű között, elfeledkezni önmagunkról a nagy fényben, ami visszavisz a mítoszok
bö!csőjéhez. Megtalálni a haza vezető utat.

De talán ez is hiábavaló lenne és veszélyes halogatásba fulladna önmagunkkal szemben: na
gyon egocentrikus kísérlet volna ez; az erdők is egyre ritkábbá válnak és nem biztos, hogy meg
találjuk őket. A rendetlenség nem rajtunk kívül, hanem bennünk van. "Aki meg akarja menteni
a lelkét, el kell hogy veszítse azt."

Sokkal egészségesebb lenne a lélek számára, ha másokra gondolnánk, ha velük foglalkoznánk,
róluk gondoskodnánk. Ne tegyünk fel túl sok kérdést önmagunknak. Bízzuk magunkat, hajla
mainknak vagy meggyőződésünknek megfelelően a gondviselésre vagy a sorsra, és rakjuk tele
útipoggyászunkat pozitív "kharmá"-val. Ha nem tudjuk követni a zsidó és a keresztény tanítást,
s úgy szeretni felebarátunkat, mint önmagunkat, elégedjünk meg azzal, hogy önmagunkat, igen,
önmagunkat szeressük, de valamilyen módon a tőbbieket is belefoglalva.
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De ez sem lényeges. Hogy megmentsük a lelkünket, tegyük fel a legkönnyebb kérdést: "Miért
vagyok ott, ahol vagyok?" "A magam akaratából? Hol lennék, ha csak tőlem függne?" Ez lénye
ges. Bánatainkgyakran apróságokban oldódnak fe!, ha csak kicsit is ironikus mosollyal tudjuk
őket nézni.

Hogy az előbbi kérdésekre válaszolni tudjunk, beszélni kell: ha nincs, aki meghallgasson, ak
kor önmagunkkal. A dolgoknak, amiket ki kell mondani, nem szabad bennünk maradniuk. Ha
kimondjuk őket, leválnak rólunk, mint a száraz levelek, amelyek gyakran nagyon szépek, sár
gák, barnák vagy vörösek; és életünk törzsének ágai képesek lesznek rá, hogy új leveleket nö
vesszenek, zöldeket, a reménység színeit hordozók, a tél újjáteremtő csöndje után. Valójában fel
szabaditó folyamatról van tehát szó.

Múltunkról beszélve nem minden irónia és e!távolodás nélkül, és bizalommal követve elménk
kifürkészhetetlen válogató képességét az emlékezés és feledés között, egyfajta nagytakaritást,
fölfrissítést végzünk belső világunkban, hogy könnyebb batyuval induljunk a jelen és a jövő felé.
Mindez talán másokat is arra biztat, hogy hasonlóképpen cselekedjenek: segítségül híva a szent
deru és a mosoly jóindulatú szellemeit.

A megélt történés lemerül az öntudat mélyére. Aki el akarja mesélni, el kell felejtenie, hogy
újra teremthesse. Elménket hozzá is edzhetjük a fölidézéshez: ez a szellem múltba vetíté

sének gyakorlata, az események összefüggővé kovácsolása. Így~amikor a mechanizmus mozgás
ba lendül, a múlt olyan tájképei tárulnak elénk, amelyekrőlazt hittük, elvesztek. Hasonlóan más
emberi képességekhez, az emlékezés is - mint tudjuk - ambivalens: bizonyos területeken termé
keny, másokon terméketlen. Az emlékezetnek szükségszerűenfel kell szabadulnia önmagától, le
hetőleg derusen és gyötrelmek nélkül. Tény azonban, hogya gyötrelmes, bűntudatos vallomások
összekuszálódott, begubózott, meg nem "emésztett" emlékekből születnek.

Sok közeli és távoli, kedves vagy gyűlöletes, fontos vagy haszontalan emlék látszólagos eltűné

se mivel magyarázható? A feledés kegyes, de hajthatatlan közreműködéseeredményezi: ugyanis
többet tud rólunk, mint mi önmagunkról.

Ez a mechanizmus súlyos zavart szenvedett a modern emberben. Levéltárak, följegyzések, cé
dulák, magnószalagok, mind a sok különféle segédeszköz, amely a rendelkezésünkre áll, lusta
ságra szoktatták az elmét, olyannyira, hogy az elmúlt események újra fölfedezésének öröme egy
re ritkábbá válik. Sok ember csak afféle szemetesládának tekinti a múltat, amibe válogatás nél
kül, ömlesztve szórjuk tapasztalásainkat.

"Néhány évszázada nem így volt még" - állapítja meg nemrég megjelent könyvében* Pietro
Citati, majd így folytatja: "Az emlékezet volt a művészetek és tudományok szülőanyja; nevelték,
művelték, ösztönözték, mint az emberi képességek egyik legbecsesebbjét. Szónokok és költők,

szerzetesek és világiak, filozófusok és látnokok, szobrászok, festők, színészek igyekeztek oda
adással és tisztelette! - mint Szent Ágoston mondja - »az emlékezés tágas helyiségeibe, mezőire
és búvóhelyeire, kiszámíthatatlan barlangjárataiba behatolni«."

"Az elme túlzsúfolt volt" - szögezi le, majd hozzáfűzi: "Talán előfordult, hogy valaki megbo
londult a sok emlék miatt" - ma azonban - "napjaink múzsája nem az emlékezés többé, hanem a
feledés ... Túl sok súlyt hordozunk, egy túlságosan hosszú múltét, amelynek minden nyomát is
merjük; egy jövőét, amit napról napra szeretnénk előre látni; egy je!enét, amely szinte összeros
kad az információk halmaza alatt. .. Így napról napra felejtünk."

Ez így, szerintem, nagyfokú leegyszerűsitésea dolognak; egyébként ugyanez a szerző valami
vel odébb némiképp ellentmondásba kerül önmagával, amikor ezt írja: "A modern ember nem
tud felejteni. Életének minden eseménye jelen van a szeme előtt mi több, felelősnek érzi ma-
gát minden bűnért, amit a világ bármelyik pontján elkövettek A múlt hatalmas és egyre nö-
vekvő terhe alatt folytatja útját ... Az élet pillanatait elfogyasztotta, mielőtt megszületett volna;
a dolgok elhasználódtak, mielőtt látta volna őket; a szavak, amelyek ki tudja minő üzenetet kel
lett volna, hogy hozzanak számára, elhangzottak mielőtt kiejtették volna őket. A jelen öröme el
fakul, kiszárad és kialszik."

Igen, mindez igaz; és bennünk van. De ugyanakkor alapvetőenellentétes tendenciák is szem-

• Pietro Citati: A világ törmelékei, Milano 1978.
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