
Hidas Zoltán

A múltközösség nyomában

Kollektív, társas és kulturális emlékezet 

A megtörténtek visszatérő meg-
kérdőjeleződése és a múlt eltörlésének sokféle akarása újra és 
újra megingatja az emlékezetük elvi jelentőségét  A nyugati vi-
lág számára ebben az ügyben hosszú időre Arisztotelész felfogá-
sa lett mérvadó, aki a történelemmel, vagyis az egyediségekkel 
való foglalkozást a filozófia, vagyis az általános érdekű tudomá-
nyosság helyett a költői tevékenységre hivatott történetmesélők-
re bízta: a történetírót és a költőt az különbözteti meg egymástól, 
„hogy az egyik megtörtént eseményeket mond el, a másik pedig 
olyanokat, amelyek megtörténhetnének  Ezért filozofikusabb és 
mélyebb a költészet a történetírásnál ”1

Az üdvtörténetre irányuló kereszténység alapvető eszkato-
logikus érdektelensége2 a világi történés iránt nem akadályozta 
az események feljegyzését a megemlékezés és az igazgatás céljai-
ra  Amennyire feltárható, a középkori hétköznapi emlékezéskul-
túra – a történetileg alakuló életformák életvilági továbbadásán 
túl – főként az elődök emlékezetben tartására és a bibliai esemé-
nyekhez kapcsolódásra irányult  A még kialakulatlan történeti 
érzék beérte a Krisztus-történetnek3 és a hozzá kapcsolódó em-
lékezési alakzatoknak a naptár liturgikus körkörösségében elhe-
lyezett drámájával 4 Tömegében szóbeli kultúraként az ünnepe-
ken színre vitt értelmi rend a rituális emlékezés jegyeit mutatja  
Az életszabályozás rendjét a vallási minták és a visszatérő törté-

1 Arisztotelész: Poétika 1451b, ford  Sarkady János, Kossuth, Budapest, 1994 
2 Vö  Bultmann, Rudolf: Történelem és eszkatológia, Atlantisz, Budapest, 1994 
3 Lásd pl  „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” (1Kor 11,24) 
4 Le Goff, Jacques: History and Memory, CUP, New York, 1992, 68 ; Reinhard, 

Wolfgang: Lebensformen Europas. Eine historische Kulturanthropologie, C  H  
Beck, München, 2004, 581  skk 
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nések emlékezésre méltónak tartott tanulságai adták: így lehetett 
a történelem „az élet tanítómestere” 5 A történések isteni szán-
dék és beavatkozás jeleiként való olvasása bibliai példákat tartott 
szem előtt, a családi és helyi vonatkozású megemlékezés szóban 
örökített történetei pedig nem mutattak érdemi különbséget a 
múlt és a jelen között  A várakozások legszorosabban a tapaszta-
latok eleven teréhez kapcsolódtak, a jövő a múltban volt lehorgo-
nyozva 6 Az emlékezés kitüntetett tárgyi hordozója, a templom 
keresztény világmodell: kőbe foglalva emlékeztet a mindenség 
szerkezetére és isteni dinamikájára  Az időbeliség iránti érzék 
egyik fejlesztője majd a terjedő nyomtatás lesz, amely a távolsá-
gok és különbségek egyre reflektáltabb felmérését teszi lehetővé  

Bár a bibliai emlékezet a teremtésig visszahatol, a történe-
lem elvi felértékelése mindenekelőtt a „haladás” fogalmában az 
újkor teljesítménye, alighanem a történelemfeletti tájékozódási 
rendek megingása nyomán  Noha mára közkeletűvé vált a nagy 
elbeszélésektől való eltanácsolás (Lyotard), az emberiségnyi ívű 
értelemtörténetek írásának kora alig volt hosszabb egy évszá-
zadnál: a legnagyobb kezdőtörténet a Világszellem önmagához 
való kibontakoztatása a nyugati újkor felé Hegelnél (1822), a leg-
nagyobb zárótörténet a Nyugat organikus párhuzamokból kiol-
vasott leáldozása Spenglernél (1918) 7 

A történeti tudás elhatalmasodását Nietzsche a jelen lehető-
ségeinek leértékeléseként rótta fel korának, a saját kultúra erede-
tiségét kérve számon (1874) 8 Az öncélúvá hajtott emlékezéssel 
szemben – az elevenség pszichológiája jegyében – felejtést javasol: 
a kultúra életképességét a kettő egészséges aránya adja  A pusz-
tán megjegyzett tudásként kezelt archivárius műveltség (Bildung) 
passzivitása még az értelmezés önállóságáról is lemond  

A nyugati szempontú visszatekintéseket mindvégig ellen-
történetek és egyre erősödő kételyek kísérték  Az ugyanabba a 
múltba forduló tekintet kezdettől fogva hanyatlást is felidézhe-
tett: a kultúra ellenképeként a „természeti állapot” az emlékezet-
telenség fesztelen és boldog helyszíne 9 A hagyományok sokfé-
leségének mindinkább a felvilágosodott ész egyetemessége előtt 
kellett érvényességükben helytállniuk  Az esetlegességekkel és 
szenvedésekkel teli történelem a maga tényszerűségében a tör-

5 Vö  Assmann, Jan: Zeitkonstruktion und Gedächtnis als Basisfunktionen 
historischer Sinnbildung, in Rüsen, Jörn (szerk ): Westliches Geschichtsdenken, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1999, 84 

6 Vö  Kosellek, Reinhart: Tapasztalati tér és várakozási horizont, in uő: Elmúlt 
jövő. A történeti idők szemantikája, Atlantisz, Budapest, 401–430 

7 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Előadások a világtörténet filozófiájáról, Akadé-
miai, Budapest, 1971; Spengler, Oswald: A nyugat alkonya, Európa, Budapest, 
1994 

8 Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról (1874), in uő: Korsze-
rűtlen elmélkedések, Atlantisz, Budapest, 2004, 93–177 

9 Lásd pl  Rousseau, Jean-Jacques: Értekezés a tudományokról és a művésze-
tekről (1750), in uő: Értekezések és filozófiai levelek, Magyar Helikon, Budapest, 
1978, 5–38 



ténetíró mesterségbeli tudására tartozik: a tudományosságot ke-
reső történetírás éppen az emlékezés hatalmából akarta kiemelni 
a tiszta tényszerűségeket, ahogy azok megtörténtek  Az emberi 
nem nevelődéseként felfogott történelemre (Lessing) – részben 
önmagunk iránti elfogultságunkban – úgy tekinthetünk vissza, 
ahogy a felnőtt emlékezik gondolkodása racionalizálódó letisz-
tulására  Magasabb eszmék szerint szerveződő egységes embe-
riségtörténetek – „az emberi dolgok ez értelmetlen menetében” 
– legfeljebb szellemi tervként és megoldandó feladatként gon-
dolhatók el, a „mintha” regulatív elve jegyében 10

Az emlékezés haszontalannak minősítését a tradicionális élet-
rend sokszoros felbomlása is gerjesztette: a gyökeres politikai és 
gazdasági változásoktól hajtott gyorsulásban a bevett történetek 
nem kínálnak többé fogódzót 11 A legnagyobb szellemi csapást 
ebben a közegben alighanem maga a történetiség eszméje mérte 
a történelemhez való viszonyulásra  Nemcsak a történelem újon-
nan felértékelődő egyes számú egésze, de semmi változó sem le-
hetett magasabb értelem hordozója, márpedig az újkori időtudat 
számára – radikális törések tapasztalatai nyomán is – minden 
mozgásba jött 12 A történeti értelemmel való leszámolás a leg-
szentebbnek tartott tartalmak érvényét is kikezdte: a történelem 
puszta történések alaposan átvizsgált világi összefüggéseként 
semmilyen feltétlenségről nem tanúskodhatott 

Eközben a történeti kutatásban lezajlott a történetírás új ke-
reteinek kidolgozása: nemzeti történelmek íródnak állampol-
gári szemszögből, és újabban egyre kötetlenebbnek akart kö-
zösségek saját szempontú történetét is a tudomány műveli 13 
Az igazolhatóság forráskritériumai azonban egyik esetben sem 
elegendők összefüggő elbeszélések megalkotásához  A tiszta 
történelem hite mára elenyészett  A múlt megszólaltatói nem a 
megtörténtek lenyomatát kínálják: tevékenységük a rendelke-
zésre álló anyag rekonstruálása közös jelentőségek szerint feltárt 
alakulásösszefüggésekben, egyszóval emlékezetgondozás  Még 
akkor is, sőt annál inkább, ha a sokféle emlékezet már nem ösz-
szegződik egyetlen átfogó értelemtörténetté  A jelenért és a jövő-
ért az emlékezés terepén is harc folyik 

*

10 Vö  Kant, Immanuel: Az emberiség egyetemes történetének eszméje világ-
polgári szemszögből, in uő: A vallás a puszta ész határain belül és más írások, 
Gondolat, Budapest, 1974, 58–76 

11 Vö  Gross, David: Lost Time. On Remembering and Forgetting in Late Modern 
Culture, UMP, Amherst, 2000 

12 Koselleck, Reinhart: Historia magista vitae  A toposz felbomlása a mozgásba 
lendült történelem újkori horizontján, in i  m  41–74 

13 Magát a nemzeti emlékezetet is nagyrészt a történettudomány bontakoztatta 
ki, lásd Gyáni Gábor: A történeti tudás, Osiris, Budapest, 2020, 354  skk , to-
vábbá Burke, Peter: A történelem mint társadalmi emlékezet, in Regio, 2001, 
12/1, 3–18  A történeti értelemképződés folyamatairól lásd E  Müller, Klaus 
– Jörn Rüsen (szerk ): Historische Sinnbildung, Rowohlt, Reinbek, 1997 
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Az emlékezés elvi ügyét a belső világunk kiterjedéseit feszegető 
kérdések érintették elsőként  A tudatosság mozgásba hozott fo-
galma előbb az időbeliség és a tudattalanság, majd a társadalmi 
és a kulturális viszonyok felé tágult  A gondolkodás fenomeno-
lógiája a tudat pontszerű jelene körül szélesítette ki az időhori-
zontot: a belső időérzékelésben a tudatáram mint valami folyam 
biztosítja az élet belső „tartamát” (Bergson), a pszichoanalízis 
„lelki készüléke” pedig barlangszerű tudattalan mélységet téte-
lez a tudatosság vékony felszíne alatt, amelynek váratlan betöré-
sei a hétköznapokat fenyegetik (Freud) 

A különálló egyén helyett a társiasság szempontja legelsőként 
Maurice Halbwachs emlékezettanát szervezte, aki tanára, Émile 
Durkheim kollektivitásgondolatából kiindulva az emlékezést is 
csoportegységek önálló valóságához rendelte  A kollektív emlé-
kezet az együttlét ténylegességében gondolt elképzelésekből, át-
élt érzésekből és végrehajtott cselekvésekből, azaz „társadalmi 
reprezentációkból” áll 14 Csoportok ránk nehezedő „nyomása” 
alatt keletkezik egyáltalán emlékezet, másokkal való közös idő 
nélkül a tudat tartalmainak nem lenne felidézésre alkalmas ka-
paszkodója  Az emlékezés, de maga a gondolkodás is a csoport 
erejével állítja meg a tudatáram folyását, hogy úgyszólván ke-
resztbe és visszafelé induljon el rajta 15 Önmagunkból képtelenek 
lennénk a bennünk áradó állapotok összefüggéseinek megte-
remtésére: az emlékezés rekonstruktív gesztusaira  Csak a kö-
zös tudatnak a sajátunkhoz képest külső támpontjai emelhetnek 
ki a saját világ zárt tartamából egy közös emlékvilágba 16 A csa-
ládtól a gyülekezeten, a falun és a rendi hovatartozáson át fel a 
nemzetig lehet részese ugyanaz a személy a legkülönfélébb cso-
portok közös tudatának, amelyek különféle emlékezések értelmi 
kereteit adják  Feledésbe az merül, aminek felidézéséhez eleven 
csoportok nem kínálnak keretet  Eltérő ritmusú és datálású cso-
portok számára ugyanaz az esemény is eltérő alakokban jelenik 
meg: „ahány csoport van, az időnek annyi különböző kezdete  
De egy sincs közülük, amely minden csoportra kötelező lenne ”17 
A vallási és a politikai közös tudat mást reprezentál, míg egy új 
közös tudat fel nem oldja a meghasonlást  A tényleges csoportok 
kollektív idejének mozgásban lévő határán túl a filozófia elvont 
idejének üressége kezdődik – és az immár leülepedett emlékek 
történelemmé rögzített holt múltja  

Az emlékezés voltaképpeni súlypontja persze, mint már ki-
derült, a csoportos jelen, az idő és vele az együttesség rendjének 
14 Lásd a Magyar Filozófiai Szemle 2019/3  számát az emlékezetről, benne Pléh 

Csaba: Két klasszikus konstruktív emlékezetelmélet mai relevanciája: Bartlett 
és Halbwachs, 11–45 

15 Halbwachs, Maurice: A kollektív emlékezet és az idő, in Felkai Gábor – Né-
medi Dénes – Somlai Péter (szerk ): Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig, 
Új Mandátum, Budapest, 2000, 431 

16 Lásd még Connerton, Paul: How Societies Remember, CUP, Cambridge, 1989, 
pl  37 

17 Halbwachs, i  m  419 
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mindenkori szüksége  Minden csoporttagság, a hozzá tartozó 
reprezentációkkal együtt: továbbélés  A legáltalánosabb szavak 
közössége is alkalom és indíték közös emlékezésre: minden gon-
dolatnak, elvnek, tannak van személyhez, eseményhez, helyhez 
kötődő emlékezeti oldala  A tudatos megemlékezésen túl folya-
matosan zajlik az emlékezetképződés szándékolatlan folyamata 
is: a jelenre vonatkozó társalgásban, feljegyzésben, képrögzítés-
ben, műalkotásban és téralakításban, amelyek lehetséges múlta-
kat teremtenek és közvetítenek 18 Sőt már az észlelés is emléke-
zeti keretekbe illeszkedik, ahogy a cselekvést és a gondolkodást 
is szervezheti kéznél lévő modellek dramaturgiája 19 A gondol-
kodásban mindenekelőtt belső és külső hagyományok – csoport-
keretbe ülepedett tudások – küzdenek egymással  Minden széles 
körű kollektivitásban születő új tudás hagyománnyá gyökerezve 
kerekedik felül korábbi hagyományokon: tágasabban érvényes 
múlt váltja le a szűkebbeket, a jelen kollektív vonatkoztatási 
rendje szerint  Ez a racionalizáció közösségi emlékezetelmélete 20

A térbeli kiterjedésben alakot öltő múlt az élettelen és az élő 
testekben is nyomot hagy  A csoport a tárgyi emlékezés helye-
iben ismeri fel és támogatja meg magát  A közös élet dolgokba 
épül bele, amelyek kiformálódott múltként a jelen mozdulatait 
orientálják  A belakott térben az egyéni lépések az elődök útja-
ihoz kapcsolódnak, a fogások a tárgyi emlékekbe foglalt tudás-
közösségben vesznek részt  Hétköznapi és ünnepi tárgyaink 
társas létmódok megtestesülései, amelyek a csoport változásai 
közepette is az állandóság és folytonosság képzetét keltik  A tár-
gyi nehézkedés alkalmazkodásra késztet: korábbi nemzedékek 
világának belakása a viszonyokat őrző materialitás hatalmával 
viaskodik  Tényleges helyek híján akár megemlékezési terek ko-
holása is megkezdődik, ahogy ez Halbwachs szerint a Szentföld 
mitikus helyszíneivel történt: a különféle zarándoklatok igényei 
hitbeli szempontok szerint rendezték be Jeruzsálemet a keresz-
ténység szent városaként 21

Ugyanígy a személyes kiterjedés, vagyis az emberi test is ma-
gában hordozza a csoport átöröklődő valóságrendjét  A belénk 
testesülő „habitus” – már Pierre Bourdieu szerint – mint valami 
öltözék ad tudattalan tartást a testnek  Az érzékelés, a beszéd, 
a cselekvés társas gesztusai akaratlanul és tudattalanul íródnak 
bele minden új nemzedék szellemi és testi alkatába  Bár a habitus 

18 Welzer, Harald: Gedächtnis und Erinnerung, in Friedrich Jaeger – Jörn Rüsen 
(szerk ): Handbuch der Kulturwissenschaften 3  k , Metzler, Stuttgart–Weimar, 
2011, 165  skk 

19 Halbwachs, Maurice: Az emlékezet társadalmi keretei, Atlantisz, Budapest, 2018, 
349 

20 Vö  Uo  368  skk 
21 A térről lásd Halbwachs, Maurice: La mémoire collective, PUF, Párizs, 1950, 

4  fej ; Az emlékezés toposzaivá egy töredezett emlékezetű korban akár ön-
magukban álló emlékművek, de dokumentumok és fogalmak is válhatnak  
A francia „emlékezethelyek” feltárása Pierre Nora nagyszabású programja 
volt, lásd tőle Emlékezet és történelem között, Napvilág, Budapest, 2010 
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minden szerkezeti nehézkedés ellenére is képessé tesz új mozdu-
latokra, elsődlegesen olyan gyakorlatok rendje, amelyek ismét-
lésen alapulnak és ismétlést gerjesztenek  Egész kultúrkorokat 
átható modellként a fennálló, azaz meggyökerezett rendet tart-
ja a hús-vér ember tevékenységében észrevétlenül is elevenen  
Ugyanaz az elv szervezi benne az iskoláztatást, az írásműveket, 
az architektúrát, de még az írás duktusát is: a mélyszerkezetek 
hagyománya  A múlt gyakorlati jelen tartásának testi technikái 
és rítusai a végrehajtásukban hovatartozást örökítenek és tanú-
sítanak 22

A közös gondolatáramba merülést a fennmaradt alakzatok 
távollét és elmúlás esetén is lehetővé teszik, amiként az ereden-
dően közös emlékezés az újkor töredezettségeiben is biztosítja a 
folytonosságot és az összetartozást  Mert a jelent irányító emlé-
kezet közös képzetei mindenekelőtt egyéneket kapcsolnak ösz-
sze másokkal – és saját magukkal  Az emlékezet voltaképpeni 
tétje ugyanis az önmagunkká válás és az identikusnak maradás 
a folyamatos változásban  A folyamatosan változó jelenből ma-
gát rekonstruáló csoport egyre gazdagodó emlékezetkészletből 
szervez hagyományt és történelmet  A mindenkori jelen e közös 
kereteiben foglaljuk össze személyes önmagunkat is: „Életünk 
minden szakaszából őrzünk néhány olyan emléket, amelyeket 
állandóan felelevenítünk, s amelyek folyamatos láncolata révén 
állandósul önnön identitásunk érzése  Ám ezek az emlékek el-
veszítették eredeti megjelenési formájukat, éspedig azért, mert 
életünk egymást követő szakaszaiban több különböző képzet-
rendszerbe ágyazódtak bele ”23 Önazonosításunknak, azaz élet-
összefüggésünk megrajzolásának mindenkori kilátópontja a 
csoportban elfoglalt helyünk: mindig sajátos részesedésünk a 
kollektív emlékezet folyamatosan alakuló társas, nyelvi, térbeli 
és időbeli feltételeiben 24

*

Az emlékezet eredendő társasságán kívül az emlékezetként fel-
fogott kultúra felől is vezet út a közös emlékezet programjához  
Halbwachs emlékezetszociológiájával nagyjából egyidejűleg 
Wilhelm Dilthey az átélt és értelmezett múlt élményszerű és 
értelmi aspektusát vette alapul a szellemtudományok logikájá-

22 Lásd pl  Bourdieu, Pierre: Postface to Erwin Panofsky, Gothic Architecture 
and Scholasticism, in Holsinger, Bruce (szerk): The Premodern Condition: 
medievalism and the making of theory, University of Chicago Press, Chicago, 
2005, 221–242 ; Connerton, i  m ; Mauss, Marcel: A test technikái, in uő: Szoci-
ológia és antropológia, Osiris, Budapest, 2000, 425–446 

23 Halbwachs: Az emlékezet társadalmi keretei, i  m  122 
24 Nemzedékek közös emlékezetét közös léthelyzettel, azaz ugyanazokban az 

élményekben való részvétellel magyarázza Mannheim Károly marxista ihle-
tésű tudásszociológiája; ezek közös megtapasztalása és értelmezése alkotja a 
nemzedéki egységet: A nemzedékek problémája, in uő: Tudásszociológiai ta-
nulmányok, Osiris, Budapest, 2000, 201–255 
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nak kidolgozásához  A feladat az eredendően jelentésteli emberi 
megnyilvánulások utánaérzése és – a világhoz való emberi viszo-
nyulás eredendő értelmezettsége jegyében – a szimbólumokban 
megjelenő, valóságosan zajló életfolyamat és történelmi életára-
dat belső összefüggéseinek a megértése: az eredendő egységek 
részekre tagolása helyett az egészleges értelemösszefüggések fel-
tárása  A történeti hagyományállomány: „objektív szellem”, kol-
lektív tapasztalások és életformák foglalata, jogban, szokásrend-
ben, művészetben, erkölcsben, vallásban megalkotott világa  

A szellemre tartozó világ így tekintve nem egyszerűen értelmi 
összefüggések világaként, hanem emlékezetben őrzött világként 
tárul elénk  A múlt és a jelen történetei egy kezdeteitől szöve-
gekre épülő kultúrában, amilyen a miénk: értelem- és emlékezés-
történetek  Az élmények újraélése helyett a legtágabb fesztávú 
emlékezés összefüggéseire irányul a kulturális emlékezet gon-
dolata  Az egyiptológus Jan Assmann mindenekelőtt a bibliai ha-
gyományban gyökerező nyugati emlékezéskultúra sajátosságait 
fejtette fel, az emlékezés jelenkori fenyegetettségei közepette 25 A 
kulturális emlékezet nem a közvetlen érintkezésekben számon 
tartott közelmúlthoz, hanem az emlékek dokumentumokban és 
monumentumokban rögzített múltjához viszonyul  A megidé-
zett múlt, a személyesen elérhető nemzedékek kommunikációs 
határain túl, alapító történetekben tágul az első kezdetekig, hogy 
teljes világösszefüggésben helyezze el a cselekvő jelent  A közös 
tudás, amelynek társas viszonyokban ugyan, de mindig egyének 
az alanyai, innentől megformálásra és gondozásra szorul: „Nem 
létezik eredeti emlékezés ”26 

A legősibb csoportok rituális emlékezetén túl az írás az idő 
hatalmas megnyílását hozza, amely így egyre kevésbé a válto-
zatlan ismétlődés jegyében telik 27 Az írástudó nem a recitáltak 
elvéthetetlenségéhez, hanem az írottak valamilyen értelméhez 
ragaszkodik  Újraolvasható írások tartalmazzák a feleleveníthe-
tő, azaz elevennek akart tartalmakat  Miközben a megrögzítettek 
távolodása lehetővé teszi a közvetlen kötelékektől való racionali-
záló távolítást, mozdíthatatlan és sérthetetlen kánonokat is szen-
tesít, azaz a kulturális gyakorlat kötelező, norma- és formaadó 
tartalmait is kijelöli, amelyeket a mozgó jelen igényeihez szabott 
értelemápoló tevékenység vesz kezelésbe  A változás megféke-
zése és lendületben tartása – az időviszony e két eltérő stratégi-
ája – egyformán kulturális teljesítmény  Az írásos kulturális em-
lékezet közegében a mindenkori jelen emlékek és ellenemlékek 

25 Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai 
magaskultúrákban, Atlantisz, Budapest, 20133 

26 Assmann, Jan: Exodus. Die Revolution der Alten Welt, C  H  Beck, München, 
2015, 101 

27 Lásd pl  Assmann, Jan: Text und Ritus  Die Bedeutung der Medien für die 
Religionsgeschichte, in uő: Religion und kulturelles Gedächtnis. Zehn Studien, 
C  H  Beck, München, 2000, 148–166 
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gazdagságából – mint valami roppant kulturális tudattalanból28 
– nyeri a szakadatlan megújulását, mivel régi és új, közzétett és 
eltorlaszolt, épített és betemetett, kanonikus és apokrif, ortodox 
és heterodox feszül benne egymásnak 29 

A történeti alapú emlékezéskultúra ősmodellje és alapító tör-
ténete az egyiptomi kivonulás, e hatalmas szabadulás bibliai tör-
ténete 30 Az idő értelmi formáját a próféták intéseiben és a pap-
ság írásműveiben az Istennel való időbeli érintkezések töltik meg 
tartalmakkal 31 Az Isten és népe közti szövetségesemény szünte-
len „szívbe vésésre, megbizonyosodásra és tanúsításra” szorul, 
hogy ne menjenek veszendőbe a helyes cselekvés mintái 32 

Az emlékezés tétje persze a folytonosság megteremtése, 
önmagunk történetekben való elmondása  A nyugati, mélyen 
múlttudatos emlékezéskultúra öröksége, hogy a keletkezésből 
törekszik megérteni a jelent és benne önmagát 33 A valóságos 
életformává lett hermeneutika előfeltevése a megtörténtek értel-
mezési kötelessége  Az emlékezet kutatása ezért emlékezetkultú-
rák kutatásaként maga is a világhoz való viszony egy formájává 
válik – talán minden egységes világértelem varázstalanodásával 
szemközt, a történések esetlegességtudata ellenére  Kurta életé-
vel az embernek, aki „a hagyomány fia”34 és saját eredete kiszol-
gáltatottja, meg kell birkóznia a változhatatlannal és a mulandó-
val egyaránt 35

Nem eleve adott szerepekbe, hanem eleven érintkezésekben 
bontakozó közös értelemtörténetekbe illeszkedni – a narratív 
identitásnak ezt a programja Paul Ricœur szerint a szövegekben 
olyan világtervet (proposed world) keres, amelyet „be tudnék lak-
ni, és amelybe a legsajátabb lehetőségeimet tudnám kivetíteni” 36 
Az újítás és a leülepedni engedés folyamatos értelmező munká-
ja kapcsolja bele az egyéni embert élettörténetként a történésbe, 
lényének állandó (idem) és változó (ipse) összetevői szerint  A 
múltat a mindig rendelkezésre álló értelemtöbblete teszi minden 

28 A funkcionális és a tároló emlékezet megkülönböztetéséhez lásd Ass-
mann, Aleida: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen 
Gedächtnisses, C  H  Beck, München, 1999, 130–143 

29 Lásd Assmann, Jan: Was ist das „kulturelle Gedächtnis”, in Religion und 
kulturelles Gedächtnis, i  m  38 

30 Assmann: A kulturális emlékezet, i  m  199  skk 
31 Lásd ehhez Yerushalmi, Yosef H : Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet, 

Osiris, Budapest, 2000 
32 Assmann: Exodus, i  m   117 , vö  Assmann: A kulturális emlékezet, i  m  220 
33 Ilyenre tesz tapogatódzó kísérletet Európa vonatkozásában Assmann, Aleida: 

Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, C  
H  Beck, München, 2006, 250–271 

34 Herder, Johann Gottfried: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 
Aufbau, Berlin–Weimar, 1965, S  300 

35 Ehhez lásd pl  Marquard, Odo: Az egyetemes történelem és más mesék, Atlantisz, 
Budapest, 2001, pl  A holnap és a tegnapja, 361–374 

36 Ricœur, Paul: Phenomenology and Hermeneutics, in uő: Hermeneutics and the 
Human Sciences. Essays on language, action and interpretation, CUP, Cambridge, 
1981, 112 
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folytonosságban is nyitottá a jövőre, miközben a történet identi-
tása adja minden „alak” identitását  A közös kultúra adottsága 
az önmagunkhoz tartozó „másik“: a hozzátartozás folyamatos 
megkérdőjelezésének feladatával  Az elbeszélések azonban kö-
zös hitelesítésre szorulnak, cselekvő, beszélő, ígérni képes és 
szavukat tartó személyek csoportjaiban  Az áradó időben a min-
denkori másikra, saját történetünk többi résztvevőjére számítani 
tudás a hitelesség biztosítéka  Az emlékezés túlburjánzása és a 
felejtés hatalma között a társakkal közös értelmezés történeteket 
megszűrő tevékenysége zajlik; olyan „megalapító ígéretek” je-
gyében, amelyekbe egész kultúrák és korszakok vetítették a „tö-
rekvéseiket és álmaikat”  Minden ígéret modellje azonban itt is 
bibliai: „Ábrahám, hol vagy?” – „Itt vagyok ” (Ter 22,1)37

37 Vö  Ricœur, Paul: Soi-même comme un autre, Seuil, Párizs, 1990 és Uő: Wege der 
Anerkennung. Erkennen, Wiedererkennen, Anerkannt-sein, Suhrkamp, Frankfurt 
a  M , 2006 
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