
Élő és éltető emlékezés 
Az élet egyirányú út: személyes és nemzeti sorsunk, sőt az egész 
emberiségé is megállíthatatlanul tart a jövő felé. A jelen múlttá lesz, 
a jövő jelenné, majd eltűnik a múltban. Hogyan bánunk a múl-
tunkkal, milyen emléket őrzünk róla? Két ellentétes véglet: lehet a 
„régi dicsőség” aranykorát emlegetni, szembeállítva a „korcs je-
lennel”; de lehet az átélt szenvedések fájdalmával vagy éppen az 
elkövetett bűnök szégyenével tekinteni a múltra. A magyar hazafias 
költészetben mindkettőre bőven akadnak példák. 

A második világháború borzalmai után, főleg Németországban, 
különösen fölerősödött az emlékezés az átélt vagy másoknak oko-
zott iszonyatra. A 2000-es jubileumi év során pedig Szent II. János 
pápa sürgette különös erővel az egyház történelme folyamán elkö-
vetett bűnök megvallását. Az „emlékezet megtisztítása” program-
jával ország-világ előtt kért bocsánatot a keresztények által elköve-
tett minden vétségért. A kölcsönös kiengesztelődésre szólított fel: 
„Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot”. 

Van azonban egy harmadik lehetőség is, és korunk ennek csap-
dájába esett: elfelejteni a múltat, törölni mindent az emlékezetünk-
ből. A „percemberkék dáridója” folyik, amelyben csak a ma és a 
holnap a fontos. Ami tegnap történt, mára elfelejtjük, ami ma új 
volt, másnapra elavultnak számít; a reklámok folytonosan „új” új-
donságot kínálnak. A memóriazavar nemcsak az egyének egészsé-
gét veszélyeztetheti, hanem társadalmi betegség is. 

Jézus kérése az utolsó vacsorán hangzik el: „Ezt tegyétek emlé-
kezetemre”. Az Eucharisztiában az egyház az ott történteket eleve-
níti meg, de ezzel Jézus egész sorsát idézi meg, születésétől halálán 
át a feltámadásáig: „Megemlékezünk tehát, Istenünk, Fiadnak, 
Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltáma-
dásáról és dicsőséges mennybemeneteléről”. 

Valaha az emlékezés Krisztusra az egyházon keresztül átjárta az 
egész európai kultúrát: a liturgiában, szertartásokban és szokások-
ban, de épületekben, tárgyakban, elsősorban a feszületekben is éb -
ren tartotta Jézus emlékezetét. Napjainkban mindennek megszólító 
ereje meggyengült, ez a mindent átfogó emlékezés elhalványult, a 
múlt feledésbe merült. Ebben a helyzetben még inkább megnő a 
keresztények felelőssége, hogy jelenvalóvá és hatékonnyá tegyék 
az emberré testesült Istenfia emlékezetét. Hiszen ez nemcsak az em-
beriség múltjának egy eseménye a sok közül, hanem a történelem 
tengelye. Benne sűrűsödik össze az emberiség sorsa, az ő örök je-
lenében folytatódik az üdvösségnek a végső beteljesedés felé tartó 
története. Feledékeny és rövidlátó korunkban az egyház őrzi és 
megjeleníti ennek eleven emlékét – nemcsak valamiféle műemlék-
ként, hanem az élő hit közösségeiben.
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