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A személyes archívumon túl, személyként

Demencia és közös emlékezés
Senki se kérdi itt mit csináltál 

Az életben 
Mintha azt hinnék 

Törött lábbal kerültünk a földre 
És együttérzést kérünk

Senki se akar meghallgatni 
Volt egy sztrókom 

Nem jönnek a szavak 
Ők meg azt mondják „Igen, igen” – 

Nem igazán akarják tudni

Bután hangzik
Viszont igaz

Mind éltünk egy életet

(Éltünk egy életet)1

A demenciával való találkozás 
tanulságairól szeretnék írni, tudva, hogy e fogalmak összepáro-
sítása magyarázatra szorul: demencia és találkozás, demencia és 
tanulás 

A gondozás intim tapasztalat, nyelve – számomra – egyes 
szám első személyű  A többes számú megszólalással egy látha-
tatlan közösség kontúrjait szeretném jelölni, ahová én is tarto-
zom: a demencia érintettjeinek hatalmas, de sehol számon nem 
tartott csoportjáét; mindazokét, akiknek a szerettük demenciával 
él  Olyan közösség ez, amelynek szükségletei a betegséggel élők 
szükségleteivel együtt hullottak ki a magyar szociális és egész-
ségügyi ellátórendszer látóteréből, és amelynek a többi láthatat-
lanná tett csoporthoz hasonlóan kell kiállnia magáért 

*
1 Az Éltünk egy életet verset egy angliai gondozó otthon demenciával élő lakó-

ja írta a Living Words (Élő Szavak) program közreműködésével  A Living 
Words program demenciával élő emberek önkifejezését segíti – speciális, 
figyelemre építő módszerükkel a szinte kommunikációképtelennek tartott 
emberek versben formálják meg érzéseiket és gondolataikat  Első antológiá-
jukból magyar nyelvű válogatás és a program bemutatása itt olvasható: Tanú 
emlék nélkül. Demenciával élők versei, https://nemlehetelfelejteni wordpress 
com/2021/02/11/tanu-emlek-nelkul-demenciaval-elok-versei/ (Utolsó letöl-
tés: 2021  03  02 )
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Úgy érkezik el a családok, életközösségek létébe a demencia, 
mint egy lavina, hirtelen hegyomlás  Felkészületlenül ér bennün-
ket, annak ellenére, hogy folyamatosan nő az érintettek száma – 
mégis, alig tematizálódik a közegészségügyben, társadalompoli-
tikában  Sőt, tabu: szégyennek számít előállni vele, szégyennek 
számít egyáltalán az idősödés gondjait kivinni a nyilvánosság 
színtereire, mint ahogy tabusítva van az otthoni beteggondo-
zás, a legyengüléssel, legfőképp a kognitív képességek gyengü-
lésével kapcsolatos problémák felvállalása és képviselete  Ezért 
amikor elérkezik a demencia – pontosabban, amikor a küszködő 
páciensek és családok, életközösségek megkapják a diagnózist 
–, akkor általában már „késő”, a diagnosztizált beteg egyből a 
„menthetetlen” medikális címkéjét kapja  (A laikus olvasó szá-
mára elérhető egészségügyi sajtóban a demencia megelőzéséről 
sok szó esik, míg például a korai, enyhe stádium tapasztalatairól 
és az abban javasolt életstratégiákról alig találni információt ) A 
magyarországi ellátórendszer inkább a demenciával élők táro-
lását biztosítja (korántsem kielégítő módon), mintsem hogy se-
gítséget nyújtson az együttélés éveire (évtizedére, vagy annál is 
többre)  Azoknak a családoknak, amelyek ragaszkodnak ahhoz, 
hogy a demenciával élő szerettük nem tárolandó, hanem tovább-
ra is személy, méltósággal, érzelmekkel, kapcsolatokkal és kap-
csolódásokkal, élettörténettel a háta mögött (evidenciák, mégis 
úgy tűnik, érdemes sorolni őket), a napi nehézségeken túl meg 
kell küzdeniük a politikai-egészségügyi kategorizálással 

A találkozást így értem: együttlét, érintkezés a sajátunktól 
merőben különböző létmóddal  Ehhez meg kell szelídülnie a 
hirtelen hegyomlás és lavina tapasztalatának a személyes, in-
tim tartományban, csitulnia kell a szüntelen (elő-)gyászérzetnek, 
szorongásnak  El kell tudnunk képzelni a betegséget, át kell ala-
kítanunk a mindennapi gyakorlatainkat, a kommunikációt, az 
egymáshoz tartozás kötelékeit  Rengeteg kell  És úgy lesz ez ta-
nulságos találkozás, ha megteremtettük a tanulás körülményeit, 
ha berendezkedhettünk a folyamatos tapasztalatszerzésre, és ha 
megengedhetjük magunknak, hogy a demenciával élő családta-
gunk változásával párhuzamosan mi magunk is változzunk 

A fentiekben egymás után sorjáznak a privilegizáltságot jel-
ző fordulatok – a jelenlegi magyarországi körülmények közt 
ez a többszörös kedvezményezettség nyelve  Míg a demencia 
nem válogat, és az ötven év feletti lakosságban bárkit utolérhet, 
addig azt már csak a jobb gazdasági, társadalmi státusú csalá-
dok engedhetik meg maguknak, hogy ily módon alakítsák ki a 
demenciával élő szerettükkel való közös életet (akár otthoni gon-
dozásban, akár intézményi elhelyezéssel, látogatásokon keresz-
tül tartva a kapcsolatot) 

Az otthongondozás választása óriási anyagi és személyes ál-
dozattal jár  Az adott magyarországi viszonyok közt épp az a pri-
vilegizált gazdasági és társadalmi helyzet mutatója, ha van egyál-
talán miből meghozni az áldozatot – miközben semmiféle állami 



64 szűcs teri 

támogatást nem kap a rengeteg küszködő család, életközösség  
Csak mindennek belátásával és előrebocsátásával lehet leírni azt 
a mondatot, hogy a demenciával való találkozásnak számtalan 
a tanulsága  Akkor tudunk egy töredékpillanatra belepillantani 
a demenciába – és a demencia, mint egy kaleidoszkóp, váratlan 
fényszóródással mutatja felvillanó színeit  Vagy a demencia mint 
tükör: a mi arcunkat is mutatja, a váratlan fény- és színszóró-
dásban saját tudatunk anyagszerűségét is megláthatjuk, de leg-
inkább azt, hogy micsoda végtelen tartománya nyílik a tudatnak 
és a személyiségnek ott, ahol azt gondolnánk, véget ér  

A demenciával való találkozás az érintettek, demenciával élők 
és szeretteik párhuzamos változásának története  Párhuzamos 
az adaptálódás és a romlás  A kapcsolat szüntelen újraértelme-
zése sem egyoldalú, a demenciával élő is folyamatosan újraszö-
vi, újra-észleli, hogyan vagyunk mellette, milyen viszonyrend-
szerben nyújtunk neki biztonságot vagy okozunk szorongást  
A demenciával való találkozás egyik tanulsága talán éppen ez: a 
személyként-lét relációfüggő, kapcsolatainkban elhelyezve ma-
radnak fenn és hatnak individualitásunk tartalmai  S bár ez egé-
szen triviális, a demencia mégis rávilágít ennek anyagiságára: ha 
ragaszkodunk annak az embernek a személy-mivoltához, akinek 
a betegsége közkeletű értelmezés szerint épp a személyként-lé-
tezés ismérveit oltja ki fokozatosan (emlékezetet, kommuniká-
ciót), akkor viszonyulásunkkal, odafordulásunkkal segítjük őt 
megmaradni személyként 

A kérdést, amely a gondozásban részt vevő hozzátartozókat 
szüntelen foglalkoztatja – hogy vajon megéri-e felvállalni azo-
kat a kényszerű nehézségeket és terheket, amikkel a gondozás 
jár –, így is feltehetjük: vajon a mi individualitásunk tartalmai 
is ott vannak a másiknál, a demenciával élő szerettünknél? A fo-
lyamatos alulmaradás az előrehaladó betegséggel szemben talál-
kozássá lényegülhet-e? Erre különböző kapcsolatrendszerekben 
különböző válaszok születnek – különböző közös történetek be-
folyásolják a gondozásra vonatkozó egyes döntéseket, és ezek a 
döntések is folyamatszerűen változnak: méregetjük erőforrása-
inkat, kimerülésünket és gyarapodásunkat 

A közkeletű vélekedés a demenciát főként az autobiografikus 
emlékezet károsodásával és törlődésével azonosítja, és úgy ér-
telmezi, mint a személyiség korrodálódását, lerombolódását  
A demenciával találkozva azonban kibomlik az emlékezet szö-
vetszerűsége, anyagszerűsége  Az egykori, tárolt tartalmak el-
vesztése a lehető legváltozatosabb módon nyilvánul meg, mint 
ahogy az is, ahogy az agy igyekszik befoltozni a lyukat, a hiányt  
A még zavartalan működésűnek érzett elme számára elképzel-
hetetlen, hogy milyen sok formája van a kihullásnak, mennyiféle 
módon és mennyi mindent lehet elfelejteni  Az autobiografikus 
emlékezet sérülése csak az egyik szegmense ennek a nagy átren-
deződésnek 
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A memória károsodása iszonyatos lelki fájdalommal jár, a 
személyt alapjaiban megrázó szorongást és bizonytalanságot 
okoz  Nemcsak azt lehet elfelejtetni, kit hogyan hívnak, hanem 
azt is, hogyan kell használni egy hétköznapi tárgyat vagy ho-
gyan kell mozogni az addig megszokott térben 

A közvélekedés, mely a memória károsodását az autobiografi-
kus emlékezet elvesztésével, azt pedig a személyiség elvesztésé-
vel azonosítja, magát a személyiséget úgy értelmezi, mint egy 
egyénre szabott archívumot: addig vagyunk önmagunk, amíg 
képesek vagyunk tárolni a ránk eső adatmennyiséget; míg a sze-
mélyes emlékezeti archívumunkban mindent számon tartunk, 
és onnan bármikor bármit előhívunk  Ez az attitűd határozza 
meg a demencia diagnosztikáját is, jelen van a betegségre vo-
natkozó medikális fokmérőkben  Mintha a személy-mivolt bio-
lógiai adottságoktól – jelen esetben az agy tároló és előhívó ka-
pacitásától függene  Ezzel szemben a demenciával találkozva 
arra döbbenhetünk rá, hogy az élettörténet birtoklásának tudata 
visszanyerhető, és kreatív közös gyakorlatokkal a romba dőlő 
történet újraírható  Evidencia ez akkor, ha például arra gondo-
lunk, hogy a művészet milyen fontos szerepet játszik a kollektív 
emlékezet formálásában  Miért ne lehetne ugyanilyen hordere-
jű ez a belátás a személyes emlékezet esetében? Ha a szemé-
lyes, autobiografikus emlékezetet olyan struktúrának tekintjük, 
amely szüntelenül alakuló történetekből építkezik, ha nem úgy 
képzeljük el, mint egy egyénre szabott és hermetikusan zárt ar-
chívumot, hanem mint közös alkotást, interszubjektív jelentés-
képzést, akkor a demenciával élő embert is kiszabadíthatjuk a 
medikális betegségmodell rideg leírásából 

Egyre bővül azoknak a jó gyakorlatoknak a tárháza, amelyek-
nek a célja újraszőni a személyes elbeszélések szakadozó szöve-
tét – ezeknél nem az archívum restaurálása a cél, hiszen azt az 
előrehaladó betegség úgysem engedné meg  Egyre több tanul-
mány foglalkozik azzal, hogy a demenciával élő és a szerettei, 
gondozói, segítői közötti beszélgetések, emlékfelidézések, asszo-
ciatív terápiás gyakorlatok létrehozhatnak olyan történeteket, 
amelyek emlékként lépnek az elvesztett emlékek helyébe  A cél 
egyszerű: a nemtudás irtózatos fájdalmának enyhítése; az, hogy 
a „ki vagyok én” kérdésére a demenciával élőnek is legyen szá-
mára kielégítő válasza  Ahogy Jens Brockmeier írja ezzel foglal-
kozó tanulmányában: az ilyen módon értett individualitás éppen 
a személyközi interakcióban formálódik – nem rögzített és ellen-
őrizhető, hanem folyamatosan alkotódik és performatív módon 
kifejeződik 2

Mi is a személyiség akkor, ha túllépünk – pontosabban, ha 
a betegség arra kényszerít, hogy túllépjünk – az önéletrajzi ar-

2 Brockmeier, Jens: Questions of Meaning: Memory, Dementia, and the 
Postautobiographical Perspective, in Hydén, Lars C  – Hilde Lindemann – 
Jens Brockmeier (szerk ): Beyond Loss: Dementia, Identity, Personhood, Oxford 
UP, New York, 2014, 76–77 



chívumon? Kötődések, asszociációk, preferenciák, hangulatok, 
érzelmek, reakciók, elbeszélések, játékok, gesztusok, hangok, 
humor, stílus, ízlés összessége – evidenciák ezek, de talán érde-
mes számba venni őket, ha a demenciáról gondolkodunk  Ér-
demes látni annak az embernek a hozzánk kötődését, aki talán 
épp nem emlékszik a nevünkre; érdemes együtt énekelni vele 
régi, kedves dalait; érdemes örülni, ha megcsillan a humora; ér-
demes meghallgatni a történeteit és történeteket mesélni neki; 
érdemes figyelni választásainak mintázatát, ízlésének alakulá-
sát  A demencia mindezt, ami túl van az archívumon, felerősíti, 
hiszen egyre kevesebb tartalom áll a demenciával élő rendelke-
zésére, hogy kifejezhesse és rögzíthesse önmagát  Ezért sajátos 
stratégiákat alakít ki, hogy rendszert vigyen az összekuszálódott 
hétköznapi gyakorlatokba; újszerű módon, hangon, gesztusok-
kal, játékokkal fejezi ki magát, s ugyanezért ismétli újra és újra 
azokat a történeteket, amiket rögzített, amiket birtokol – mert 
még megvannak, mondhatók, és azon a módon, ahogy az emlé-
kezete működik, emlékszik rájuk 

Az archívum kontextualizáló értelmezések és elbeszélések 
nélkül elemeire hullik  Túl a személyes emlékezeti archívumon 
éppen maguk az értelmezések és elbeszélések értékelődnek fel  
És itt nyílik tér arra, hogy odalépjünk egymáshoz, radikálisan 
és lényegi módon támogatva egymást  Ha a demencia azzal fe-
nyeget, hogy az archívumot romba döntve az élettörténetet, sze-
mélyiséget rombolja le, akkor a demenciával élő szeretteként, 
társaként, gondozójaként éppen abban vehetünk részt, hogy a 
legfontosabb, az én minden ellenére fennmaradjon, pusztán az-
által, hogy nem a megkövetelt emlékek összességének tekintjük 
a másikat – pusztán azáltal, hogy mi tudunk az ő elvehetetlen 
és elvitathatatlan egyén-mivoltáról  És ez a támogató radikalitás 
visszahat, ha magunkat sem azáltal mérjük, mennyire pontosan 
emlékszik ránk a másik, hanem hogy működik-e közöttünk az 
egymás létét megerősítő igent mondás 

*

„Ты моя мелодия, / Я твой преданный архив” – „Te vagy az 
én dallamom, / és én a te hű archívumod   ” Beleborzongtam, 
amikor meghallottam Muszlim Magomajevnek, a szovjet eszt-
rád népszerű előadójának tragikusan borongós szerelmes da-
lát  Ezek szerint, gondoltam, a szovjet popkultúra világképének 
szerves része volt az a belátás, hogy egymás emlékeinek letéte-
ményesei, őrzői vagyunk, egymás hűséges és elhivatott archívu-
mai  Ismertem már a hatvanas–hetvenes évek dalszövegeinek 
stratégiáját: mindig eligazítottak, mindig egy lépéssel az ember 
előtt jártak, mutatva, mi a helyes, nagylelkű, tiszta és magasztos, 
hova kell tartani  Ezeket a dalokat anyámmal hallgatjuk és éne-
keljük folyamatosan, három éve – ezek az ő ifjúságának és Szov-
jetunióbeli életének dalai  Mindegyiket ismeri, és mindegyikre 
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emlékszik, amikor megszólalnak 3 Igazolódik az a gyakori meg-
figyelés, hogy a zene aktivizálja a demenciával élőket, megszó-
lítja őket, gyönyörködteti, és közben fel is éleszt egyes dalokhoz 
kötődő emlékezeti tartalmakat  Most, hogy az életünk részévé 
váltak, én is egyre biztosabban emlékszem, hogyan hallottam 
őket kisgyerekkoromban – vagy mert anyám magának énekelte 
őket, vagy mert nekem, a híres szovjet gyerekdalokat  De gya-
nakvással is hallgatom őket, észlelem szabadsághiányos világu-
kat, a rengeteg kellt, magasztos terhet és felelősséget, amit nőre 
és férfira testálnak  Ezért borzongatott meg, hogy a kötődést így 
is le lehet írni: az egyik ember a másik archívuma, helyettes em-
lékezője  Ha így volna, gondoltam, akkor a hűséges emlékező is 
el kell hogy veszítse saját tartalmait, személy-voltát, és minde-
nestől át kell adja magát a másiknak  Ez egyáltalán nem áll távol 
a szovjet esztrád önfeláldozás-képétől; de vajon nem vagyunk-e 
inkább szerzőtársai egymás emlékezetének, mintsem archívu-
mai? És gyanakvásom bizonyos értelemben jogos volt, mert a 
híres, Melogyija című dal első két sorában valójában nem arhiv, 
hanem Arfej, Orpheusz szerepel, félrehallottam tehát: „te vagy az 
én dallamom, / és én a te hű Orfeuszod” 

3 A közös éneklés tapasztalatáról itt írtam bővebben: Demenciaszínház, 
háborús dalok, https://nemlehetelfelejteni wordpress com/2020/07/28/
demenciaszinhaz-haborus-dalok/ (Utolsó letöltés: 2021  03  02 )
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