
Amnézia 
A felejtés nemcsak az egyéni élet színterein hódíthat el területeket 
az emlékezettől, de közösségek szellemi háztartásában is pusztító 
hatást fejthet ki. Ám nemcsak kerülendő és kellemetlen jelenségnek 
lehet tekinteni, hanem sóvárogni is lehet rá, ha éppen olyasmi fész-
keli be magát az emlékek közé, amitől kívánatosabb lenne meg-
szabadulni. Míg azonban az emlékezetet lehet csiszolni, s az emlé-
kezet művészetét egyre jobban el lehet sajátítani, a felejtésnek nincs 
tudománya: a felejtésre irányuló erőfeszítés óhatatlanul csak az em-
lékezést erősíti. Ezért a tudatos felejtés többnyire visszás vagy sekélyes, 
és torz vagy felszínes pályákon botladozik előre. A másfél évvel ez-
előtt általánosan átélt rémület, meglepettség és zavarodottság idő-
vel mintha annyira terhessé kezdett volna válni, hogy a felejtés igé-
nye mindenre rátelepedett. A nagypénteken kihaltan álló Szent Péter 
tér végtelenül súlyos esőcseppjei átadták a helyüket a vízpar ti für-
dőhelyek könnyed permetének, a néma nagyvárosok csend jét ki-
szorította a nyár zsivaja, a tanulságokat kereső bizonytalan reflexió-
 kat gyorsan maguk alá temették olcsó közéleti szlogenek, a járvány 
okozta mozdulatlanságnak nem volt esélye harsány sportrendezvé -
nyek cikázó mozdulataival szemben. 

Nem mindig az élet győzedelmeskedik ott, ahol a csendet és a bé-
nultságot szóáradat és mozgás váltja fel. A felejtés kétségbeesett igé-
nye is próbálhatja kapkodó mozdulatokkal simára söpörni a felszínt. 
Igenis egészségesnek akarunk tűnni egy beteg világban, de ez az em-
lékezet kioltásának árán biztosítani kívánt egészség nemcsak egy-
szerűen törékeny, hanem egyenesen beteges — mintha harmincezer 
halottal a hátunk mögött jogunk lenne jelentőséget tulajdonítani an-
nak, hogyan élhetünk ilyen-olyan szórakozási lehetőségekkel. Az élet 
nem így keres utat magának, az élet nem betemetni, hanem belak-
ni próbálja a nyomorúság által kivájt barázdákat. 

Hol vannak, akik fontosabbnak tartják az emberi életet a gazda-
sági megfontolásoknál és a fogaskerekek zakatolásánál? Kinek a sze-
mében ér többet az emberi személy és a személy méltósága, mint a 
látszólag olajozottan zajló társadalmi élet fenntartása? Ki emel szót 
a halottakért és azokért, akiknek a további felelőtlenségek miatt kell 
majd meghalniuk a járvány során? Ha a felejtés tombolása gyűri maga 
alá az emlékezetet, ha az emberi szellem méltatlan lesz saját erejé-
hez, majd az anyag fog emlékezni, s az anyag fogja kipréselni ma-
gából a keserű emlékeket, mint annak a házaspárnak az esetében, 
amelynek egymás után két gyermeke is született különlegesen rit-
ka, teljesen eltérő genetikai betegséggel, matematikailag a lehetet-
len határát súrolva, s a képtelenséggel szembesülve az orvosok más-
ra már nem tudnak gondolni, csak arra, hogy a két szülő nem sokkal 
a csernobili katasztrófa előtt született.
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