
ELM:f:NY Es EMLEKEZÉ:S

Az ember időélményét vizsgálgatva
F. J. J. Buytendijk Nietzsche találó pél
dázatát idézi: "Egyszer az ember meg
kérdezte az állatot: Hogy van az, hogy
folyton csak bámulsz rám, és sosem
mondasz el semmit a boldogságodról ?
Az állat akart is felelni, valahogy
Ilyesféleképpen : Azért van ez, mert
nyomban elfelejtem, amit mondanék.
Am ezt a választ is elfelejtette és
hallgatott."

Az állat egészen a jelenben él; a
múlt "sebeit" félelmek, vágyak, felté
teles reflexek formájában magával hor
dozza, de arra képtelen, hogy úgy mint
az ember, magát a múltat fölidézze.
Az' ember emlékezik: azért nincs ki
szolgáltatva sem a jelennek, sem a
múltnak, Jelenét a múlttal, múltját a
jelennel értelmezi, és ugyanakkor vá
logatni tud a pillanat benyomásai, le
hetöségeí között.

S mivel1 az emberi emlékezet nem
csak személyes tulajdon, hanem az em
beriség közös kincse, azért az emléke
zés kilátást nyit a jövőbe is. A halál
útját mindnyájan egyszer járjuk vé
gig, de hogy végig kell járnunk, azt
előre tudjuk, mert emlékezünk mások
halálára. "Emlékezz ember - mondja
a hamvazószerdaí fölhívás -, hogy
porbóll vagy, és porrá leszel." "Az em
bernek - írja Buytendijk - van fo
galma múltról és jövőről, azért objek
tíve megfogalmazható emlékei is van
nak, és tud arról is, amit a jövője

ígér, például a halálról." Vajda János
már a legelső egzisztencíalistákkal egy
időben ebben jelölte meg az ember sa
játos büszkeségét: "Ember, mulandó,
koldus vagy király, ! Emeld föl és hordd
magasan fejed! ! Hős vagy, fenséges,
mind, ki a halál/Gondolatát agyad
ban viseled!"

A keresztény ember emlékezése egyé
ni létének tapasztalatain túl nemcsak
az emberiség mindenkivel közös emlé
keit őrzi. Keresztény az, aki Krisztus
ra emlékezik: arra a páratlan ese
ményre, amit az ő földi élete, halála
és feltámadása jelent. "Ezt cseleked
jétek az én emlékezetemre!" - hang
zott Jézus parancsa az utolsó vacso
rán. S a Lelket is úgy ígérte meg,
mint emlékeztetőt: " ... mindenre meg
tanít majd titeket, és eszetekbe jut
tatja mindazt, amit mondtam nektek".
Ha így nézem; hivő ember az, aki em-
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lékezik Jézus Krisztusra, saját életét
vele, őt saját élettapasztalatával értel
mezi s jövőjét méregetve túllát a ha
lálon, mert a húsvéti örömhír emléke
megnyitja előtte a feltámadás reményét.

Az ember emlékezése nem gép mód
jára idézi föl a múltat. Emlékeink 
legalább az arra valók - nőnek, mint az
élő fa törzsébe vésett betűk. S ez nem
csak gyarlóságunk; büszkeségünk is.
Nagyon kérdéses az, mit hogyan tu
dunk igazán élményszerűen feldolgoz
ni. Mintha legnagyobb élményeink nem
a pillanat ajándékai volnának, hanem
az emlékezés lassan kristályosodó épít
ményei. Látok egy tájat, élvezem egy
nagyszerű ember közelségét; hogy mit
jelentett számomra ez a látvány, ez a
találkozás, talán évek múlva tudom
meg, miután újra meg újra föl
idéztem magamban. Ezért őrzünk em
léktárgyakat, ezért akasztunk képet a
szobánk falára, ezért adjuk kézről kéz
re li kenyeret meg a kelyhet, amelyet
Jézus nyújtott át nekünk.

Milyen különös, hogy Jézus - halá
lának és feltámadásának emlékeként
nem elsősorban elbeszélést hagyott
ránk, amit el kellene olvasnunk vagy
mondanunk; nem is képet, s még csak
nem is egy realisztikus játékot, amely
nek benyomásai a passió-játékok vagy
az akkor nagyon is szokásos áldozati
cselekmények direkt hatásaival zuhan
nának az érzékeinkre. Mondhatta vol
na, hogy oJjünk bárányt, és úgy em
lékezzünk a halálára. Dobjunk a leve
gőbe madarat, azzal idézzük feltámadá
sának örömét. Nem rendelt semmi eh
hez hasonlót. Hallatlanul tartózkodóan a
kenyér és a bor "színe alatt" akarja
halálának és feltámadásának eseményeit
emlékezésünk számára megújítani. Nem
keresett szívbe markoló hatásokat. A
csöndesen gazdagodó emlékezés lassan
rnélyülő rétegeiben akart jelen lenni
köztünk. Egy olyan közegben, amelyet
a hűség és a figyelmes odaadás alakít
ki és tár föl újra meg újra.

Manapság élmények özönében élünk,
egymásra licitáló kavargásuk már-már
elsodrással fenyeget, és az élmény-ér
zékenység tompulásával is, mint min
den túl erős inger. Sokan mondják,
hogy az élmények e versenyébe a ke
reszténységnek is be kell állnia: a na
gyobb élmény ígéretével. Igazuk van,
de csak akkor, ha nem felejtik el épp
azt, ami a keresztény élmény sajátja:
hogy nem a pillanat eksztázisából, ha
nem az emlékezés figyelméből és fe
gyelméből adódik.
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