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A történelem hasznáról és ká-
ráról szóló „korszerűtlen” elmélkedésében Nietzsche a felejtés 
nagyon is emlékezetes apológiáját írta meg, túltengő emléke-
zéssel megvádolt kora – a 19. századi Európa humanisztikus 
képzettsége – ellenében. A történelemmel való túltöltekezés, 
más szóval a túlhajtott történetiség ellenszereként Nietzsche, az 
ókortudomány kiemelkedő tehetségű ifjú professzora mindjárt a 
történetietlenséget ajánlja: csak a kettő együttműködése kölcsö-
nöz az embernek cselekvőképességet. A teremtő tett és az „ele-
ven” élet előfeltétele a jelenből megvont „zárt horizont”, amely 
a maga elé tűzött nagy célokat nem engedi elárasztani az elmúl-
tak felejtésre méltó rengetegétől. Az írásból a szellemdús irónia 
sokszor epés negativitásán csak homályosan dereng át az archa-
ikus görögség utolérhetetlen eszménye, akik életteli kultúráju-
kat – úgymond – a teljesen „történelmietlen műveltség” talaján 
növesztették hatalmasan egységessé, egy zárt „műalkotás” egy-
ségévé. Nietzsche saját korának szóló homályos ajánlása a jelen 
termékenységéhez egységes horizontot kínáló „plasztikus erő”: 
a közelebbről meg nem határozott „élet” nevében az emlékezés 
és a felejteni tudás kiegyensúlyozása, kettejük „rejtélyes” meg-
formálása, más szóval a történeti „káosz” megszervezése. Egye-
dül annyi tűnik a mai történeti tudatunk számára is érvényesen 
biztosnak, hogy ez az egység nem fakadhat többé emberinek és 
isteninek valamilyen egyetemesen belátható időbeli találkozásá-
ból, amelyre egy kereszténység utáni szemlélet – nem is olyan 
régen – a filozófiai világtörténelem isteni egészét építette.1



Sokak szerint korunkban a helyzet éppen fordított: hiába 
tökéletesednek a tudásmegőrzés egyre engesztelhetetlenebb 
technikái, a jelen egyre gyorsabban áradó sodrásában mindent 
felemésztő emberi felejtéssel szemben elemi közérdek az emlé-
keztetés eligazító tábláinak a felállítása. A morál eredetét firtató 
kései Nietzsche, aki az iróniát a saját magunkon végzett „élve-
boncolás” egyre hatékonyabb eszközévé életesítette, éppenség-
gel az emlékezés „korszerűtlen” korszerűsége terén is szolgálhat 
elvi tanulságokkal. Az erkölcs gyökerében afféle őspszichológi-
ai összefüggésként merül fel nála az önfenntartáshoz szükséges 
kölcsönösségnek az emberi természetből fakadó kíméletlensége: 
„»Hogyan véshetünk bele ebbe a tompa és hebehurgya, a pil-
lanathoz kötött elmébe, ebbe a hús-vér feledékenységbe olyan 
módon bármit, hogy jelen maradjon?« Sejthetjük, hogy ezt az 
ősrégi problémát nem éppen finom válaszokkal és eszközökkel 
oldották meg; talán nincsen semmi szörnyűségesebb és borzon-
gatóbb az ember előtörténetében, mint az emlékezés techniká-
ja.”2 Emberközi kötelékek megteremtése eszerint nem lehetséges 
„emberáldozat” nélkül: az eredendő feledékenység felfüggesz-
tése, azaz felidézhető ígéretek és kötelességvállalások teszik az 
embert egyáltalán embertárssá. A múlt így már nem felejthető el 
tetszőlegesen és büntetlenül. Az önkorlátozássá bensőségesített 
áldozat átszellemíti ugyan a fegyelmezettséget, de közben aka-
dályokat emel a saját erők és akarások kibontakoztatása elé.

Az eddigieket összegezve: emlékezés és felejtés nulla összegű 
játszmái szerint a két működés – vagyis a múlt kétféle emberi lét-
módja – elsősorban egymás rovására érvényesül. A kettő egyen-
súlyi pontjának keresésére egy vélt „egészség” vagy éppen egy 
„épnek” mondható erkölcs jegyében azóta is komoly erőfeszítés 
irányul. A háttérfeltevés szerint amit nem felejtünk el, arra emlé-
kezünk, amire pedig emlékezünk, az nem merül feledésbe. 

Mindezen az emlékezés eredendő társiasságának gondolata 
sem változtat. A mindmáig legkidolgozottabb emlékezetszocioló-
giája szerint az egyéni emlékezés csoportokban való részvéte-
lünkből szövődik. Maurice Halbwachs kollektivizáló felfogása 
az önmagán belül érintkező csoportban találja meg az esemény-
káoszt rendező vonatkoztatási kereteket. A csoportosan jelen 
tartott – élményszerűen megtapasztalt és szimbolikusan meg-
szervezett – múlt a csoportok folyton alakuló rekonstrukciós ér-
telemigényeihez igazodik. Az egyéni emlékezet: csoportemléke-
zetek közös fogalmakon nyugvó, mindig sajátos kereszteződése. 
Ehhez képest a felejtés leginkább afféle maradványkategóriának 
bizonyul, amely az emlékezés inverzeként a megőrizetlenül el-
enyészett – helyben és időben nem konkretizált – tartalmakat 
jelöli. „A felejtés e keretek – vagy egy részük – elsorvadásával 
magyarázható: figyelmünk vagy nem volt abban a helyzetben, 
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hogy rögzítse őket, vagy éppen másra irá nyult. [...] Bizonyos 
emlékek elfelejtése vagy eltorzulása szintén azzal a ténnyel ma-
gya rázható, hogy a szóban forgó keretek időről időre változást 
szenvednek.”3 A szándékos felejtés későbbi kutatóinak figyelme 
is mindenekelőtt az emlékezni nem akarásra irányul. 

Lehetséges-e azonban olyan felejtés, amelynek nem az emléke-
zés a közvetlen párfogalma és vele együttmozgó komplementere? 
Hogy felejtés és emlékezés kettőse Nietzsche szerint sem fedi le 
mindenestül a múlthoz való viszonyunkat, azt már az is sejteti, 
hogy a „történelemfelettiség” fogalmában megjelenik nála egy 
közelebbről nem meghatározott harmadik elem, amelynek leg-
inkább a megtörténtek átláthatatlan rengetegének az értelméhez, 
emlékezés és felejtés tétjéhez van köze. Mindinkább világon belüli 
szemléletünk számára a legfőbb dilemma maguknak a legelvibb 
– mondjuk morális – magaslati nézőpontoknak a merő történeti 
esetlegessége, az eszmei egyetemességek tapasztalati alakulás-
története, az általánosnak akart egyetértések ebből fakadó elvi 
megingása.

A morál eredeti értékviszonyainak a történelmi kifordítása, 
a világhoz és önmagunkhoz való viszonyunk meghasonlottsá-
ga egy Nietzsche szerint töretlen egység szándékos kettősítésé-
ből, egy eredendő világigenlés szándékos megroppantásából 
fakad. Ettől kezdve mögöttes világok, a tapasztalati világnál ér-
tékesebbnek tartott, de titkolt neheztelésből épített másvilágok 
tornyosulnak meghitt világunk fölé. A hamis kettősségeket más-
világi elemek jegyében kezelő metafizikai gondolkodás a legkü-
lönfélébb hierarchikus komplementaritásokba ragad bele, rendre 
a tapasztalatilag valószerűtlenebb, azaz idegenebb oldal javára. 
A ressentiment emberének „szelleme szereti a rejtett zugokat, a 
görbe utakat és a hátsó ajtókat, a saját világának, biztonságának, 
felüdülésének érez mindent, ami rejtett; jól ért a hallgatáshoz, 
a nem-felejtéshez, a kiváráshoz, az ideiglenes önkicsinyítéshez, 
megalázkodáshoz”.4 A feladat ehelyett a lényünket érő gyökeres 
és évszázadok gondolkodói munkájával elfedett fonák fordula-
ton való túllépés. Szempontunkból az sem mellékes, hogy a kései 
Nietzsche a teljes világhorizont önmagunk általi eltörlését nevezi 
majd „Isten halálának”.5 A feledésbe merült gyilkossággal előállt 
helyzetben új világ- és benne önteremtésre van szükség. A világ 
nagyszerűsége feletti ámulatát az ember a maga végtelen önzet-
lenségében egy koholt hatalmasságra pazarolja, mert „nem tudja 
és nem akarja tudni, hogy ő teremtette, amit csodál”.6 Nietzsche 
saját megoldása az „örök visszatérés” legsúlyosabbnak minősí-

3 Halbwachs, Maurice: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, 
Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1985, 368.

4 Nietzsche: Zur Genealogie der Moral, i. m. 273.
5 Nietzsche, Friedrich: Die fröhliche Wissenschaft, KSA 3, 480. skk. (125. aforiz-

ma)
6 Nietzsche: Nachgelassene Fragmente, KSA 9, 1988, 582.
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tett gondolata lesz, amelynek súlya éppen a világ mindenestül és 
visszamenőleg való akarása: „Az elmúltakat megváltani, s min-
dent, ami »volt«, egy »Így akartam!«-má alkotni át – egyedül ezt 
hívnám én megváltásnak!”7 A híres gondolat minden értelmezé-
si nehézsége ellenére „ugyanannak az örök visszatérése”, nyil-
vánvalóan görög és bibliai motívumokat vegyít össze: egy örök 
életminta megújuló visszatérésének és egy halál utáni örök élet 
vágyának az eszméje az örök életként akart egyszeri földi élet-
ben egyesül. A megtörténtek mindenestül való akarása, mintha 
csak a velünk megesetteket is eleve mi szándékoltuk volna, sem-
mit nem fog többé felejtésbe taszítva magától elidegeníteni.

Az emlékezés tapasztalati útvesztői helyett tehát kérdésünk 
egy eredendő felejtés elképzelésére irányul. Ez az elképzelés a leg-
változatosabb alakokban sűrűsödik az „elidegenedés” fogalmá-
ba, többnyire valamilyen súlyos szociokulturális elbizonytalano-
dás feltételei között. A világ és benne az ember felfogása ilyenkor 
valami lényegi tartalom vagy állapot elkerülhetetlen és tragikus 
elhalványodását feltételezi. Egy őstartalom „elfelejtésének” és a 
világbeli „elidegenedésnek” az értelmi alakzatai belső követke-
zetességgel kapcsolódnak újra és újra össze. A mélységes feledés 
idegenségérzülete hol időtlen érvényességek, hol a történő világ 
egykori igazságeseményei felé tereli a gondolkodást.

A technológiával szembeni ősrégi gyanakvást, miszerint az 
emlékezetet az írás művészete – azaz a külső rögzítés – sorvasztot-
ta el, ennek során új alakban éleszti fel minden rögzítéstechnikai 
újítás: ahogy a világhoz való eredendő viszonyulás hitelességét 
a mechanikus sokszorosítás megrontotta, úgy a kultúra javaiban 
rejlő eredeti „követelésekre” már igényt sem tart egy virtuális 
médiavilág akart felszínessége, vagyis elfogadott amnéziája.8 
Noha a bármilyen írásosság teremtette távolság sokak szerint a 
reflexió, azaz egy voltaképpeni emberség tere,9 a rohamosan nö-
vekvő távolság éppen ezt a belső teret számolhatja fel.

Egy meghatározó újkori önértelmezésünk szerint a termé-
szetből egyszer kiszakadt ember az immár elkerülhetetlen kul-
túra ellentmondásaiban találja magát. A legújabb idegenségér-
zet felszámolási kísérletei azóta is két elvi pólus közt mozognak: 
egyfelől a „valódi”, társadalmiság előtti „természetünkre” – 
mondjuk „hiteles” érzésvilágunkra – való visszaeszmélés re-

7 Nietzsche, Friedrich: „Also sprach Zarathustra II”, KSA 4, 179. skk. Ld. ehhez 
Tatár György: Az öröklét gyűrűje. Nietzsche és az örök visszatérés gondolata, Gon-
dolat, Budapest, 1989, 83. skk.

8 Platón írásellenességéhez ld. Platón: Phaidrosz, Atlantisz, Budapest, 2005, 
274b skk.; a fényképészet rettegett következményeiről a klasszikus munka 
Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában, in 
uő: Kommentár és prófécia, Gondolat, Budapest, 1969.Vaidhyanatan, Siva: „The 
Googlization of Memory”, in uő: The Googlization of Everything. Univ. of 
California Press, Berkeley/Los Angeles, 2011, 174. skk.

9 Ld. Ong, Walter J.: Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes, 
Westdeutscher Verlag, Opladen, 1987, 85.
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ménytelennek gondolt akarása, másfelől a kialakult társas for-
mák – mondjuk fennálló intézményeink – veszélyesnek gondolt 
dicsérete között.10

*

Georg Simmelnek a kultúra „fogalmáról” és egyben „tragédiájáról” 
szóló esszéje az első világháborúnak nevezett európai önpusztí-
tás küszöbén a fokozódó világidegenség dilemmái köré szerve-
ződik.11 A szöveg – minden általánosító igénye mögött – szem-
betűnően magán hordozza egy sokak által baljósan túlérettnek 
érzékelt világkultúra lenyomatát, amelyben egy hullámzóan 
eleven „újművészet” szecessziója nekifeszül egy sokféle múltat 
megeleveníteni akaró újgótikus, újreneszánsz és újbarokk, újro-
mantikus historizálásnak. A szöveget övező jelenben a legköz-
vetlenebb emberi életvilágot is alakító művészet egy túlstilizált 
természetesség eszközeivel vonul hadba a múlt túlburjánzásig 
hajtott újraélesztése ellen. Egy veszteségtudattól áthatott kordi-
agnózis szerint kiürült formák utánzása dekadencia, elmúlt ele-
venségek felelevenítése pedig hazugság. Simmel minden kultúra 
lényegére irányuló kérdése egy régi, nyugati világunkban gnosz-
tikus eredetű toposznak,12 az önfelejtésnek és a valódi mivol-
tunktól való idegenségnek egy jellegzetesen újkori veretű válto-
zata. Az elsikkadt „voltaképpeniséghez” képest a hajdani gnózis 
számára maga a világ bizonyul újra és újra eleve a múlthoz tarto-
zóként felejtésre méltónak. Az önnön lényünktől való elidegenü-
lés újkori gondolata ugyancsak az elkerülhetetlen és visszavon-
hatatlan felejtésben gyökerezik, amelyet azonban már egy nem 
jelentéktelenül múlónak vélt időre vetít ki. A jelentőségtelien elő-
rehaladónak gondolt időben az egykor magunk alkotta „művek” 
rólunk leválva önmagunk számára is befogadhatatlanul kiürül-
nek. Az „elidegenedés” gondolata a „túlérettség” hangoltságá-
ban egy régi világtapasztalatot modernizál. 

A természetből kiválás Simmel szerint az ember feladatává 
tette belsőnek és külsőnek, szubjektumnak és objektumnak a 
közvetítését. „A szellem számtalan alakzatot produkál, amelyek 
sajátos önállóságban léteznek tovább, függetlenül az őket egy-
kor megalkotó lélektől, ahogy függetlenül mindazoktól is, akik 
befogadják vagy elutasítják őket. Így néz szembe a szubjektum a 

10 Előbbire példa Rousseau, akinél a fogalom először megjelenik, a természet-
ből való kiszakadás és önmagunknak a társadalom felé való elidegenítése 
értelmében, ld. Rousseau, Jean-Jacques: Értekezés a tudományokról és a mű-
vészetekről, in uő: Értekezések és filozófiai levelek, Magyar Helikon, Budapest, 
1978. Utóbbit képviseli a 20. századi „filozófiai antropológia” intézmény-
felfogása, ld. pl. Gehlen, Arnold: Urmensch und Spätkultur. Philosophische 
Ergebnisse und Aussagen, Frankfurt a. M.–Bonn, 1964.

11 Simmel, Georg: Der Begriff und die Tragödie der Kultur, in: Ralf Konersmann 
(szerk.): Kulturphilosophie, Reclam, Lipcse, 1998, 25. skk.

12 Ld. Rudolph, Kurt: Die Gnosis. Wesen und Geschichte einer spätantiken Religion, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1990, 59. skk.
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művészettel és a joggal, a vallással és a technikával, a tudomány-
nyal és az erkölcsökkel.” Így rögzül a szellem szilárd formákká, 
az „áradó elevenség” objektív tárgyiassággá. A kibontakozásra 
törekvő „élet” teremtő áradata azonban rászorul a mindig meg-
alvadó „külső alakzatokra”, a megtestesítésben kimerevedő saját 
jelentőségeire, még akkor is, ha az alkotás objektív öntörvényű 
kiteljesedettségében kihuny a lényegi erőit szabadjára engedő 
szubjektivitás. Bár a szellem örömét leli műveiben mint önnön 
megvalósulásának „edényeiben”, mégis a két világ leküzdeni 
akart meghasonlottságában „rejlik a saját múltunk miatti szen-
vedés egyik alapformája”. A végtelenbe tartó nyugtalanság és a 
véges mozdulatlanság feszültségtere a kultúra helye. A kultúra 
nem más, mondja Simmel, mint „a zárt egységtől a kibomló sok-
féleségen át vezető út a kibontakozott egységhez”. Ezen az ide-
genné váló, de szimbólumokként befogadható külső sokfélesé-
gen át vezet a lélek meghasonlásokkal teli „útja önmagához”. Az 
alkotással puszta utódból „örökössé” váló ember művek egyre 
növekvő tömegével találja magát szemben: a kultúra túltermelése 
felejtést gerjeszt. Felszámolhatatlannak tűnő ellentmondás, hogy 
az egyéniesülés lehetőségeinek gazdagodása közepette egyre 
nehezebb az önelégültségre hajló alakzatokban önmagunkra ta-
lálni. A kultúra általános igényű fogalma – meghasonlottság és 
megbékélés határain egyensúlyozva – egy egész kor válságtu-
datát hordozza: a magunk alakította világ újrabefogadásának és 
átfoghatatlanságának egyidejűségét.

*
Ami a saját szellemi világviszonyunk számára meghatározó 
gondolatköröket illeti, az önfelejtés klasszikus görög felfogása Pla-
tóntól kezdve a születés előtt közvetlenül szemlélt igazság elfe-
lejtésének alakjában öröklődik tovább.13 A görög elvi gondolko-
dás egy örök logosz jegyében mindinkább az időtlenül érvényes 
és általánosan belátható tartalmak felé törekszik, az archaikus 
világkorszak stabilitásának megroppanása nyomán. A szétta-
goltan „tágterű” mitologikus kultúra letűntével kibontakozó vá-
rosi világ talaján a szellemi újrakezdést a hagyományos tartal-
mak megkérdőjelezése teszi lehetővé. A filozófiai szemléletben 
zárványszerűen mégis megmaradó mitikus modellek egyike az 
örökkévalóságból való kihullást és annak lehetséges visszaszer-
zését beszéli el. A földi élet ezzel az egyszeri és gyökeres felej-
téssel veszi kezdetét: tudás és emlékezés azonosítása az „örökké 
létezőre” való visszaemlékezést teszi a megismerő ember felada-
tává. A mindenkiben ott rejlő preegzisztens tudás visszaidézé-
se helytől is időtől függetlenül csak szándék és helyes módszer 
kérdése. Ehhez az általános tudáshoz képest a kontingensnek az 
emlékezete és a felejtése egyformán irreleváns: mint ismeretes, 
13 Platón: „Phaidón”, in: Platón összes művei 1, Európa, Budapest, 1984, 91c–92e 

és Platón: Menón, Atlantisz, Budapest, 2013, 82a–86b.
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évezredekig ható érvénnyel Arisztotelész tessékelte ki a költé-
szet terepére a történelmet, amelynek a mitológia éppenséggel 
a történelem előtti előidőket elbeszélő változata.14 Mnémoszüné 
mitikus vizének kóstolása a kiváltságos keveseket mindentudó-
vá teszi, miközben a legtöbbek számára Léthé – a tudománytalan 
alvilág folyójaként – az életben történtek halál utáni felejtésének 
a lehetőségét nyújtja.15 Ami az egyéni halhatatlanságot, vagyis 
vallási terminussal a személyes megváltást illeti, a lélekvándor-
lás gondolatán kívül a hősi énekek általi megénekeltség bizto-
sítja az utódok körében való túlélést – legalábbis egy elenyésző 
hősi kisebbség számára.16 A morál visszamenőleges hatálya és a 
felejtéssel küzdő lelkiismeret – eminens értelemben vett túlvilági 
megváltás híján – nem eredendően görög gondolat. Nietzsché-
nek a filozofáló görögökre nézve aligha van igaza: az erkölcsnek 
itt nem annyira vállalások mégoly fájdalmas emlékezete, mint 
inkább az örök jónak a felidéző belátása az alapja.

Az ókori zsidóság szellemi és intézményi középpontjában je-
lenik meg először világtörténelmi hatással egy népalapítónak 
tartott történeti esemény – nevezetesen a Jahvéval kötött mózesi 
szövetség – elfelejtése, vagy még inkább egy végzetes felejtésnek 
egy hatásos elbeszélésben megjelenített döbbenete. A jeruzsále-
mi templom felújítási munkálatai során (Kr. e. 621) megtalált és 
azonnal Mózesnek tulajdonított tekercsek egy csapásra a közös 
mivolt elfelejtett lényegére hivatottak ráébreszteni.17 A mindin-
kább káoszba süllyedő asszír elnyomás talaján királyi kezdemé-
nyezésre indul meg egy szűk csoportra támaszkodó újjáéledési 
mozgalom. „Egyszer csak így szólt Hilkija főpap Sáfán kancel-
lárhoz: »Megtaláltam a törvénykönyvet az Úr templomában.« 
És Hilkija átadta a könyvet Sáfán kancellárnak, és az elolvasta. 
Aztán Sáfán visszatért a királyhoz, és közölte vele a hírt. […] 
Amikor a király meghallotta a törvénykönyv szavait, megszag-
gatta a ruháját. […]” Egy radikális felejtésre való emlékezés és 
a benne felelevenített múlt lesz népalapító történetté. A vallási 
kultusz központosításának, a királyi uralom legitimitásának és 
így az egész kultúrának a magva nem más, mint a folyamatos 
erőfeszítés egy eredendő történelmi felejtés megismétlődése el-
len. Éppen a saját népélet szempontjából jelentőségteli esemé-
nyek elementárisan történeti volta miatt itt először nem egyete-
mes világtörvények ésszerű belátására apellálnak egy gyökeres 
felejtéssel szemben. Egy történelmi összeomlás visszavezetése a 

14 Ld. Arisztotelész: Poétika, PannonKlett, Budapest, 1997, 1451b5–7.
15 Vö. Weinrich, Harald: Léthé. A felejtés művészete és kritikája, Atlantisz, Buda-

pest, 2002.
16 Vö. Jonas, Hans: Unsterblichkeit und heutige Existenz, in uő: Zwischen Nichts 

und Ewigkeit. Drei Aufsätze zur Lehre vom Menschen, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 1963, 44. skk.

17 Vö. Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a 
korai magaskultúrákban, Atlantisz, Budapest, 20133, 181. skk. és uő: Exodus. Die 
Revolution der Alten Welt, C. H. Beck, München, 2015.
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szolgaságból való szabadítás isteni tettének és az isteni ígéretek 
fejében vállalt kötelezettségeknek az elfelejtésére ezúttal törté-
nelmi hivatkozási alapra vonatkoztatja az igazságot és az igaz-
ságosságot. „Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, 
[…] aki kihozott téged a szolgaság házából” (5Móz, 8,11–14). A 
Törvénynek mint az emlékeztetés művének a negatív motiváci-
ója az önnön mivoltunk felejtés általi gyökeres elvesztésétől való 
félelem.18 Az emlékezés parancsa tisztán felidézhetőnek és – az 
egyre gyarapodó kommentárirodalom ellenére – közvetlenül ol-
vashatónak tartja a feledésbe merülni fenyegető szövetségesemé-
nyeket. A kommentálás értelmezési hullámai még nem temetik 
maguk alá a kommentált, mert eredetinek tartott tartalmakat. A 
kinyilatkoztatással alapított és folyamatosan történő igazságért a 
lehető leghatalmasabb szerződő fél kezeskedik.

Az áttekinthetetlenül szerteágazó keresztény felejtésteológia kö-
zéppontjába következetesen kerül az emberi természet kérdése. 
Miközben Isten előtt – mindentudó lévén – semmi nem merül-
het feledésbe, és a világkönyv lapjai minden tettet nemcsak meg-
őriznek, hanem talán – mindenható lévén – eleve tartalmaznak, 
már a felebaráti a szeretet is „sok vétket elfedez/elrejt” (1Pét 4,8). 
Ágoston nagyhatású felfogása szerint az ember Ádámtól áteredő 
bűnösségét – eredeti állapotától való eltávolodását – csak a kifür-
készhetetlen és ingyenes isteni kegyelem írhatja felül. Az emlé-
kezet az elfelejtett Istenre is emlékezik: a mindenütt jelenvaló és 
az emlékezeten végtelenül túlnyúló Isten valamiképpen mégis 
belül van az emberi lelken: a rátalálás – meglehetősen platonikus 
szellemben – újrafelismerés. Isten bűnös elfelejtése nem tökéletes 
feledés, mert Isten emléke – mindenütt jelenvaló lévén – legalább 
a felejtés formájában megőrződik a lélekben.19

A folyamatosan vizsgálandó lelkiismeret persze, és ez jelen-
tős újdonság a személyiség fogalmának és valóságának fejlődés-
történetében, szóvá is téteti a megtörténteket, amit aztán később 
megszilárdít és intézményesen kiépít a gyónás hivatali rendje.20 
Ha teológiailag eltöröltetnek is a megvallott bűnök, az erősödő 
önmegvallási kultúra maradandó pszichológiai következményé-
nek tűnik, hogy a kimondás tárgyiasító ereje nem kedvez a vég-
érvényes felejtésnek. A belső én kibontakozása és a lelkiismeret 
kimélyítése azonban a szentségi gyónás megszüntetésével érte el 
egyfajta elvi végpontját, lemondva az életegész tetszőleges meg-
szakításáról: a megtörténtek felejtésbe taszításáról. 

A személyes élettörténet egésszé válásával párhuzamosan a 
történelem az eredeti bűn és a belőle megváltó isteni gondviselés 

18 Vö. Yerushalmi, Yoseph H.: Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet, Osiris, 
Budapest, 2000, főként 109. skk.

19 Ld. elsősorban Augustinus: Szent Ágoston vallomásai, 2. kötet, Akadémiai, Bu-
dapest 19952, X. könyv.

20 Vö. Hahn, Alois: Zur Soziologie der Beichte, in uő: Konstruktionen des Selbst, 
der Welt und der Geschichte. Aufsätze zur Kultursoziologie, Suhrkamp, Frankfurt 
a. M., 2000, 197. skk.
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gondolata révén fokozatosan, de elvi következetességgel egysé-
gesült világtörténelemmé. A világtörténésekre teológiailag ráolva-
sott üdvtörténet az Istentől történelmileg eltávolodott emberiség 
majdani visszatérését hirdeti; az apokaliptikusan elővételezett 
végidők az isteni valóságot takaró „lepel lehullását” ígérik. A 
teodiceaként tekintett történelem eszkatologikus elve azt mond-
ja ki, hogy a káosz és a sötétség erőin végül felülkerekedik a rend 
és a fényesség. Az apokrif Tamás-akta jellegzetes szavai szerint 
a világban idegenként élő ember egyszeriben rádöbben, hogy 
„fondorlattal kevertek italt nekem […]; feledtem, hogy király fia 
vagyok […]; feledtem a gyöngyöt, amelynek keresésére szüleim 
küldtek”.21

A történelem történéseiben az istenfeledés, más szóval az Is-
tentől való elidegenedés állapotából való megváltás világkorsza-
kokon át tartó folyamata zajlik, ami végül sokak elemzése szerint 
megváltó történelemkultusszá szekularizálódott. Akárhogyan is, 
az idegenség vallási felszámolása, más szóval az üdvösség elkö-
telezett keresése a világ saját – egyre következetesebben világi 
– logikájától egyre idegenebbnek bizonyult, a világ ezzel párhu-
zamos vallási elértéktelenedése közepette. Az ember önelidege-
nülése mindinkább kiszakadt Isten és a világ elidegenedésének 
eredeti szellemi történetéből.

*

Az eredendő felejtésből keresett legkövetkezetesebb szekuláris 
kiutak a legalább részleges emlékezésterápia és a szabályozott 
kultusz folyamatossága felé (Freud), az elidegenedéstől men-
tes önelsajátítás szükségszerű kibontakozása felé (Marx), a kul-
turálisan közvetített önfelemelés dialogikus tevékenysége felé 
(Cassirer) vagy az egyszeri áttörésre való ráhagyatkozás (Hei-
degger) felé vezettek. A felejtésmotívum romantikus felértékelő-
dése egy sokféleképpen, de fokozottan külsőnek-idegennek ész-
lelt világ közegében zajlik.

Az emlékezéssel és főleg a felejtéssel kapcsolatos ártatlansá-
gát az újkori ember – számos történelmi és szellemi megrázkód-
tatást követően – alighanem Freud után vesztette el végképp és 
széles körben, a „tudattalan” és az „elfojtás” empirikus igazol-
hatatlanságának sokszor megtárgyalt problémájától függetle-
nül. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy a lelki apparátus 
megőrző és felejtő működését jelképező, akkoriban a játékpiacra 
került „varázsnoteszből” Freud szerint csak a felszínen tűnhet 
el nyomtalanul valamilyen emléknyom, vagyis hogy az „önfe-
ledtség” immár nem lehet büntetlen és tetszőleges.22 Egy másik 

21 Idézi Taubes, Jacob: Nyugati eszkatológia, Atlantisz, Budapest, 2004, 44., ld. 
Vanyó László (szerk.): Apokrifek, Ókeresztény írók II., Szent István Társulat, 
Budapest, 1980.

22 Freud, Sigmund: Feljegyzés a „varázsnoteszről”, in Erős Ferenc (szerk.): Vá-
logatás az életműből, Európa, Budapest, 2003, 572. skk.
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metaforikus freudi leírás Róma archeológiájához hasonlítja a 
bennünk halmozódó múltat.23 A város – Freud árulkodó szavá-
val – „valamilyen módon” fennmaradó állapotai ma már szét-
fejthetetlenül rétegződtek és épültek egymásba. Az elromosodott 
maradványok helyenként beleszervesültek az újabb alakzatok-
ba, máshol a mai építmények mélyén rejtőznek. Ahogy a lelki 
apparátus is elkerülhetetlen sérüléseket szenved, ugyanúgy tra-
umatikus események sora károsította a város történeti épségét 
is, de egy gondolatkísérlet erejéig mégis elképzelhető egy olyan 
kusza képződmény, amely Róma valamennyi stádiumát egy-
szerre őrzi. „A Pantheon téren – írja Freud – nemcsak a mai Pan-
theont találnánk, ahogy azt számunkra Hadrianus hátrahagyta, 
hanem ugyanazon a talajon Agrippa eredeti építményét is; sőt 
ugyanaz a talaj hordaná a Maria Sopra Minerva templomot és 
azt az öreg templomot, amelyre ráépült.” Az egy térben egy-
szerre megjelenő teljes várostörténet plasztikusan mutatja, ho-
gyan torzulhatnak el helyreállíthatatlanul a múlt egyes nyomai. 
Az egész kifejtés szimbolikussága ráadásul arra is utal, hogy a 
mégoly pontos rekonstrukció is további és lezárhatatlan megfej-
tési tevékenységre szorul. Ha a személyiség mitikusan gomoly-
gó „tudattalan” alvilága a legmeghatározóbb és legmélyebbre 
szorított kisgyermekkori tartalmakat hordozza, akkor az ember 
úgyszólván legbensőbb és legsajátabb idegenségével él egy fedél 
alatt. A gyökeresen „elfojtottak” rémisztően váratlan előtörései 
és visszatérései igazi önmagának kaotikusan sötét oldaláról ad-
nak új és új feldolgozásra váró hírt. A tudatosság mégoly nagyra 
értékelt racionális erőivel szemben szüntelenül fenyeget a belső 
tudattalan túlhatalma – egy mind átláthatatlanabb és irracioná-
lisabb külső világ élményével feltűnő összhangban. A belső ma-
gánvilágra való visszaeszmélés persze részben a nyilvános világ 
mechanisztikus szerepkényszereinek idegen erőit hivatott ellen-
súlyozni.

Freud végül – sajátos negatív antropológiája jegyében – min-
den lényegi társiasságot is egy közös és végzetesen elfelejtett 
bűnben való bűnrészességre vezet vissza. Átfogó igényű kultú-
raelmélete szerint a hatalmi igényeikben korlátozott és elűzött 
ősfiak megölték ősapjukat, majd az ősbűnnel terhelt lelkiisme-
retüktől gyötörten istenné szakralizálták. Tabukkal védett kul-
tusza, a rituális felmagasztalásnak és a gyilkosság áldozatként 
való megismétlésének a kettőssége minden kultúra és vallás fog-
lalata.24 Így születik a világra minden egyén a kultúra „virtuális 
ellenségeként”.25 A kora gyermekkori – ontogenetikus – ősese-
mények közvetlen ismeretlensége, akárcsak a kultúrában átélt – 
filogenetikus – eredendő rossz közérzetünk az elkerülhetetlen és 
23 Freud, Sigmund: Rossz közérzet a kultúrában, in uő: Esszék, Gondolat, Buda-

pest, 1982, 333. skk. 
24 Freud, Sigmund: Totem és tabu, in: uő: Tömegpszichológia. Társadalomlélektani 

írások, Cserépfalvi, Budapest, 1995, 140. skk.
25 Freud, Sigmund: Egy illúzió jövője, in: Válogatás az életműből, i. m. 594.
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végül is feloldhatatlan elidegenedés egyik változata, amelyből 
Freud nem is pontos visszaemlékezéssel, hanem beszéltető terá-
piával keres mindenekelőtt gyógyulást, az elfojtások felszabadí-
tását, azaz kordában tartható életet.

A személyes és közös múlt rétegeivel tehát nem az a helyzet, 
hogy bár nehezen kibetűzhetők, de archeológiai munkával még-
iscsak feltárhatók: a „palimpszesztuson” a folyamatosan megőr-
zött és az újonnan feltárt leletek újra és újra értelmezésre szoruló 
szimbólumoknak látszanak. A múlt visszahozhatatlan idegensé-
gének felfogása szerint az elmúltak mindig értelmezésben vál-
nak hozzánk tartozóvá. Az emléknyomok olvasása nem vég-
érvényes megfejtés, hanem önmagunkon és egymáson végzett 
befejezhetetlen értelmezésmunka. A biztos megismerés lehetősé-
gével kapcsolatos újkori aggályok jutnak érvényre a szimbolikus 
értelmezés pszichoanalitikai „művészetében” is.

Az idős Freudnál előtérbe kerülő „halálösztön” azután vég-
zetes elmozdulást jelent majd a lélekapparátus erőegyensúlyra 
épített mechanikájában, szempontunkból minden emlékezés – és 
minden felejtés – felszámolása javára. Mivel egy szervetlen kiin-
duló állapot felé törekvés, vagyis az életcélként feltételezett ha-
lál logikája semmivel sem meggyőzőbb az élet mindenáron való 
fenntartásának, az ösztönök felszabadításának és így az öröm – 
kívülről és idővel belülről persze egyre erősebben gátolt – foko-
zásának princípiumánál, az elméletben zajló hangsúlyeltolódás 
leginkább elméleten kívüli tényezőkkel függhet össze. A világ-
ban való újkori berendezkedettség elvi világviszonya számára a 
világból való végletes menekülés kifejezett akarásának a feltéte-
le a válságokba való belefáradás csömöre. Ilyenkor a kivonulás 
mintáit ez a tartás a világelutasítás legkövetkezetesebb lehetősé-
geiből meríti: az értelmiségi Nyugat felfedezi magának a keleti 
lét- és énfelejtés szellemi útjait.26

Két-három nemzedékkel korábban Hegel és Marx még totális 
modellekben kísérletezett az önmagunktól való eredendő eltá-
volodás elvi felszámolásával. A belső különféle alakokban zajló 
külsővé válása Hegel számára az önkibontakozás szükségsze-
rű útja. Egyén és intézmény, tudás és hit újkori szétválása csak 
kiélezi azt az ember mivoltunkban rejlő hasadást, amelynek le-
küzdése mindjárt az emberrel átellenbe kerülő tárgyi és emberi 
világgal támad. Az öntudat az idegenség kölcsönös elismerési 
viszonyaiban bontakozik ki. A tevékeny ember ettől kezdve egy-
re tagoltabban munkával valósítja meg egyre teljesebb önmagát. 
Tevékenységével persze folyamatosan eltávolítja magát a termé-
szettel való eleven összefüggéstől: a dolgok világával együtt – 
visszaható módon – magát is dologgá teszi. Bár átmetileg dolgok 
26 Freud: A halálösztön és az életösztönök, Múzsák, Budapest 1991, főként 5. fej.; 

vö. Sloterdijk, Peter: Weltfremdheit, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1993, 161. skk. 
Ld. ehhez Weber, Max: Közbevetett megfontolások, in uő: Világvallások gaz-
dasági etikája. Vallásszociológiai tanulmányok. Válogatás, Gondolat–ELTE TáTK, 
Budapest, 2007, 203. és uő: Hinduizmus és buddhizmus, in uo. 391. skk.
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tömegét halmozzuk önmagunk és a világ közé, a világ művelése 
Hegel szintetizáló következetessége szerint egyúttal önművelés: 
a „műveltség (Bildung)” nem más, mint az a megfeszített mun-
ka, amelynek révén az ember tettekkel és gondolatokkal kiemeli 
magát a természet önfeledt közvetlenségéből, egészen a közös 
élet mindent átfogó konkrét általánosságáig.27 Valóság és gon-
dolkodás megbékélő ellentmondásokban kibontakozó egysé-
ge kezeskedik az emberiségpálya korábbi periódusaival – azaz 
egykori önmagunkkal – való azonosulásért, letűnt világok igaz-
ságának befogadásáért. A történelem: „a világszellem öntuda-
tának kibontakozása az időben”.28 Semmi lényeges nem mehet 
feledésbe, ha a kiinduló előfeltevés dialektikus megőrzési elve 
szerint nyeri el helyét – nem az emlékezésben, hanem a kitelje-
sült valóság időtlen, azaz történeti időn túli totalitás szintézisé-
ben. A „leggazdagabb” filozófiának „mindent, ami elsőre valami 
múltnak tűnik, megőriznie és tartalmaznia kell – az egész tör-
ténelem tükrének kell lennie”.29 Az ellentétek sorozatos megbé-
kélésében bontakozó abszolútum minden múltat a helyi értékén 
örökké tartó jelenné fogad. Ez a megszüntetve megőrző feleme-
lés (Aufhebung) emlékezeti aspektusa.

Ugyan a mai, kívülről vezérelt szükségletkielégítés, azaz ön-
magunknak a kapitalista rendhez tartozó termelése Marxnál 
nem annyira valami eszményi ősállapothoz, mint inkább a jövő-
beli kiteljesedéshez képest tűnik elidegenítőnek, az észrevétle-
nül külsővé-idegenné alakító munkafolyamatok okozta növekvő 
távolság mégis egy keresve keresett lényeg felejtésének jelleg-
zetességeit mutatja. A történelem az ember nembeli mivoltának 
elidegenítve elsajátító kettős mozgása: az önmagát megtermelő 
ember közlénnyé teljesedése egészen a végső áttörésig az egyén 
fokozódó elszegényedésével jár együtt. Bár az elidegenedés „tit-
kaként” a magántulajdon lepleződik le, utóbbiról újra és újra ki-
derül, hogy előbbinek nem annyira oka, mint inkább terméke. 
Akárhogy is, a romlás kiéleződő fokozatai elkerülhetetlen szük-
ségszerűséggel visznek előre a minden eddigi feszültséget fel-
számoló végállapothoz, amely csíraszerűen már benne rejlik az 
ember még kibontakozatlan nembeli létében. Mivel – a terme-
lési viszonyok „konkrétsága” felé előrehatoló Marx következe-
tessége szerint – a munkáját végletesen elidegenedett viszonyok 
közt végző ember számára elhomályosult önnön áru volta, „fé-
tisként” tiszteli áruvá dologiasult tevékenységét és termékekké 
leplezett függőségeit. A pusztán árunak látott kézzelfoghatóság 
felszíne mindenestül elrejti az önelvesztés mélységeit. A kultú-

27 Hegel, G. W. F.: Phänomenologie des Geistes, Werke 3, Suhrkamp, Frankfurt 
a. M., 1970, 82. skk. (a tudat kibontakozása); 145. skk. (elismerés); 13., 359. 
skk. (elidegenedés, műveltség); Hegel, G. W. F.: Grundlinien der Philosophie 
des Rechts, Werke 7, i. m. 343. skk. (a konkrét általánosság).

28 Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Werke 12, i. m. 557., vö. 
96. sk.

29 Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Werke 18, i. m. 1971, 71.
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ra ideologikus ködképei, azaz a termelési viszonyokat egyszerre 
tükröző és elleplező ámításai csak tovább halogatják az ember 
önmagára eszmélését. Az áttörésszerű feltárulás eszkatológiája 
így lehet végül is az elidegenítő tárgyiasítás ellentmondásokkal 
teli történetének elvi megoldáskísérlete, de legalábbis annak lá-
tomásos reménye. A globálissá váló termelési összefüggésben 
a mindaddig változó szereplőkkel zajló, de lényegében azonos 
elvű harc, az egyenlőtlen tulajdonviszonyok végtelenségig ki-
élezett harca megbékél az egy csapásra kiteljesedett nembeli és 
egyéni öntudatosságban. A leleplezés – az önmagát és a termé-
szeti világot egyszerre birtokba vevő öntudatosulás – egyik ki-
mondatlan aspektusa a történelmileg elhatalmasodott önfelejtés 
felszámolása a helyesnek, mert nem elidegenítőnek vélt tárgyi-
asító emberi tevékenység megvalósulásával, azaz önmagunk 
újraelsajátításával.30

Ami az elidegenedés világtörténelmi szabású felszámolódá-
sának kétségekkel terhelt látomását később elhomályosította, 
az nem más, mint az időbeliség élményének és szemléletének 
az eluralkodása. A folyton tovamúló jelen megőrzésének egyre 
tökéletesedő tárházai mintha éppen a mindenkori jelenben való 
eligazodást nem segítenék: a végtelenbe tartó tárolókapacitás vi-
lágkorszakában egyre tömegesebben felhalmozott elmúlt jelenek 
a megragadásukhoz szükséges fogódzót nem hordozzák ma-
gukban. A múltból leszűrhető tanulságokkal szemben gyanak-
vóvá tett a változás állandóságának tudata. Ha egyszer a várako-
zási és a tapasztalati horizont elválik egymástól,31 a történelem 
immár csak fenntartásokkal számíthat az élet tanítómesterének. 
A folyamatos keletkezés, alakulás és elmúlás világában az idő-
höz való új viszony magát az időt teszi felelőssé a történtek el-
vesztéséért. A tudás folytonos mozgásban lévő nézőpontokhoz 
kötött volta gyanúba keverte a tiszta tények iránti vágyat, és teret 
adott a gyanakvás éppen Marx, Nietzsche és Freud által tökélyre 
fejlesztett hermeneutikájának. A „válságnak” ebben a tapaszta-
lat- és fogalomkörében hatalmasodik el a gyökeres lényegfelejtés 
mint a világtól való eredendő idegenség eszméje.32

Ernst Cassirer a második világháborúnak nevezett világpusz-
títás közepéről válaszol Simmel írására.33 A szimbolizálást elfo-

30 Marx, Karl: Zur Kritik der Nationalökonomie – Ökonomisch-philosophische 
Manuskripte, in uő: Werke – Schriften – Briefe, 1. k.: Frühe Schriften, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1962, 559. skk. és uő: Das 
Kapital, in uő: Werke – Schriften – Briefe, 4. k.: Ökonomische Schriften 1, i. m. 
46. skk.

31 A kifejezésekhez és a folyamathoz ld. Koselleck, Reinhart: „Tapasztalati tér” 
és „várakozási horizont” – két történeti kategória, in uő: Elmúlt jövő. A törté-
neti idők szemantikája, Atlantisz, Budapest, 2003, 401. skk.

32 Vö. Konersmann, Ralf: Aspekte der Kulturphilosophie, in uő (szerk.): 
Kulturphilosophie, Reclam, Lipcse, 1998, 9. skk. és Steil, Armin: Krisensemantik. 
Wissenssoziologische Untersuchungen, Leske & Budrich, Opladen, 1993.

33 Cassirer, Ernst: Die „Tragödie der Kultur”, in Ralf Konersmann (szerk.): 
Kulturphilosophie, Reclam, Lipcse, 1998, 107. skk.
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gadja ugyan a kultúra „ősjelenségének”, ám az „én” és a „világ” 
valóságos különbségét nem végpontnak, hanem kiindulópont-
nak tartja. A megszilárdult szellemi formák az önmagunkra – és 
a másikra – találás előfeltételei. Simmel eszerint nem a kétely, 
hanem a misztika nyelvét beszéli, amikor az Énbe való beleme-
rülés felé végül is akadálynak tekinti az emberi műveket, ame-
lyek súlya alatt az egyén összeroppanása fenyeget. Hiszen a mű 
végül a befogadó másikban megfoganásának eredeti közegébe 
– ha nem is eredeti önmagába – alakul vissza. Csak amikor vala-
ki kész önmagáról megfeledkezve teljes önátadással belemerülni 
egy másikba, csak akkor találja meg érvényesebb önmagát. A te-
remtésben kimeríthetetlen elevenség így folyamodik múlhatat-
lan erőforrásként a korábbiakhoz. Miközben az Én múltak soka-
ságát veszíti el visszavonhatatlanul, tetteivel egy nagyobb Egész 
felé nő túl önmagán. Cassirer a világ szakadatlan teremtését és 
újrateremtését – az emberi társteremtőség teologémáját – szeku-
larizálja a befogadás elevensége jegyében. A viszony dramatikája 
felszámolhatatlan ugyan, de a „művek” kimerevedését a kölcsö-
nösségi „folyamatokban” való tettleges részvétel mindig újból 
felülmúlja. A „reneszánsznak” nevezett megújító közvetítés kor-
szakok között nem lehet előképek minél hűségesebb megköze-
lítése: minden „hagyomány” mégoly rögzített készlete minden 
egyes használatban alakul. Pontos felelevenítés helyett a letűntek 
új hatásra ébresztése zajlik a mindenkori saját termékenységből. 
A lényegi felejtés idegenítő hatalmát Cassirer szerint az érintke-
zések teremtő erői ellensúlyozzák, hogy a dráma ne forduljon 
tragédiába.

Ezzel nagyjából egy időben Martin Heidegger az Istenről, vi-
lágról és emberről való rendszeres – metafizikai – gondolkodás 
egészének rója fel az igazi kérdés elfelejtését. A „létfeledésben” 
elmarasztalt nyugati gondolkodás a „létre” vonatkozó alapkér-
dés helyett évezredeken át a hozzá képest másodlagos „létezők” 
körül forgott.34 Mivel „voltaképpeni” létlehetőségünk megvaló-
sítása helyett, magunkat kiüresedett mintáknak kiszolgáltatva, 
„akárkiként” tengetjük az életünket, az embert is a világ kerü-
lőútján, mint dolgot a dolgok közt akarjuk megérteni. Részje-
lenségekbe merülten a lét egészéről feledkeztünk meg: a világ 
követelőző felosztásával tudományos és technikai viszonyaink-
ba zártuk magunkat. A világegészbe beleszövődő életet vélt lé-
nyegiségekre – végső alapul szolgáló „ideákra” és igazán léte-
ző „szubsztanciákra” – vezetjük vissza, holott az emberi létezés 
„kézhez álló” jelentésösszefüggéseire kellene végre visszaesz-
mélnünk.35 Egy későbbi belátás szerint a létfelejtés azonban nem 

34 Ld. ehhez Heidegger, Martin: Lét és idő, Osiris, Budapest, 2001, 17. skk.
35 Heidegger a technikáról és a tudományról mint elidegenítő világviszonyról: 

Heidegger, Martin: Die Frage nach der Technik, in uő: Vorträge und Aufsätze, 
Gesamtausgabe I/7, Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M., 2000, 5. skk. és uő: 
„Wissenschaft und Besinnung”, in i. m. 37. skk.
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valami esetleges kisiklás a gondolkodás történetében, amely 
ezért helyes gondolkodással visszavonható lenne.36 A léthez való 
viszonyunk – kultúránk – hanyatlástörténetét így tekintve kide-
rül, hogy az „elrejtetlenségként” felfogott igazság maga vonta 
meg magát az embertől: magát létezőként elénk tárva egyúttal 
el is fedte magát benne. Léttől való „elhagyatottságunk” így a 
létsors elkerülhetetlenségével uralkodott el rajtunk: a léttörté-
net nem valami olyasmi, ami rendelkezésünkre állna. A min-
dig zajló lét felől érkező „szólításra” nyitott tartás nem kizsák-
mányoló akarással, hanem ráhagyatkozó figyelemmel lép túl a 
magabizonyosság önmagába záródó és tárgyiasító igényein. A 
különbségek nélküli létbe való belebocsátkozás a megkülönböz-
tetésekkel kezdődő felejtés felelevenítése, egy elfelejtett felejtés 
meghaladó visszafordítása, amelynek alanyát olyan metaforák 
próbálják felkeresni, mint a „lét pásztoraként” körülírt ember, 
aki a lét „világló tisztásában” tartózkodik. A „történésre” mint 
idő és lét különbségének egységére, a különbség elfelejtésének 
„eseményére” való nyitottság gesztusa nem más, mint a felejtés 
remélt meghaladása egy magát küldő sorsként sajáttá lett léttör-
ténésben.37 A meghatározások nélküli kezdet és a létező nélküli 
lét felé vezető úton egy félreismerhetetlenül misztikus világvi-
szony paradoxonokkal teli látomása van kibontakozóban.

*

Legújabban elsőrendűen a mindig közös elbeszélésekbe szövődött 
élettörténetek gondolatkörében zajlik tovább emlékezés és felej-
tés tisztázása. A nem elvi belátásokból és levezetésekből, hanem 
jól megformált és közösen igazolt történetekből megtanult érvé-
nyességek gondolata elevenedik fel itt újra. Az önfeltárás „hosz-
szú útja” Paul Ricœur szerint rögzült értelmek és kétségek közt 
„műveken”, emberek által emelt és megcselekedett alakzatokon 
át vezet.38 Az idegen és saját tetteket újra és újra be kell vonni 
az értelmezés körébe, új és új szimbolikus olvasatok érdekében. 
Az emlékművé dermedt értelemképződmények kerülőútján át 
jut el az ember kulturálisan okult önmagához, anélkül, hogy a 
kettő közti feszültség nyugvópontra juthatna. Az időbeliség 
kontingenciája miatt az identitás hermeneutikája nem juthat túl 
a tartós lebegés állapotán. A „jó élet” mindenkori eszményei 
sokféle örökségre hivatkozhatnak, amelyek mélyén eltérő mér-
céjű „megalapozó ígéretek” rejlenek. Az ígéretek sokféleségébe 

36 Ld. ehhez pl. Heidegger, Martin: Zur Sache des Denkens, Gesamtausgabe I/14, 
Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M., 2007, 31. skk. és uő: A lét kérdéséhez, 
in uő: Útjelzők, Osiris, Budapest, 2003, 351. skk.

37 Ld. pl. Heidegger, Martin: Überwindung der Mataphysik, in uő: Vorträge und 
Aufsätze, Gesamtausgabe I/7, Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M., 2000, 67. 
skk.

38 Ricœur, Paul: Hermeneutik und Strukturalismus. Der Konflikt der Interpretationen 
1, Kösel, München, 1973, 19. és 28.
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„egész kultúrák és korszakok vetítették ki törekvéseiket és ál-
maikat”.39 Az elkerülhetetlen felejtéssel szemben azonban nem 
annyira az emlékezés, mint inkább a társakkal értelmezett „igaz-
ságosság” és a kölcsönös „nagyvonalúság” ellenpozícióit kell 
kiépíteni. A lelkiismeret szava szerint a feladat: „jól élni, a má-
sikkal és érte, igazságos intézmények között”. A beigazolódás a 
saját történetek és így a saját élet résztvevői részéről folyamato-
san zajlik. Minden ígéret modelljeként pedig Ricœur egy sajátos 
hagyományhoz folyamodik. Ábrahám megszólításának és fele-
letének alapszavai ismétlődnek ugyanis minden későbbi válla-
lásban: „Hol vagy?” – „Itt vagyok.”40

Egy másik, számunkra ugyancsak fontos újkori hagyomány-
ban persze, mint tudjuk, a történteknek eleve nincs is jelentősé-
ge: minden igazi tisztázás felejtéssel, akár módszeresen megkövetelt 
felejtéssel veszi kezdetét. Ahogy a kétségbevonhatatlannak akart 
megismerés az addig tudottak gyökeres megkérdőjelezését, az 
„első alapoktól” való újrakezést követeli, úgy kell az elvi gya-
korlatnak a konkrét helyzettől való eltekintéssel, a „tudatlanság 
fátylának” felöltésével kezdődnie.41 De az emlékezettel kapcso-
latos aggályok miatt valóban felejtésre méltóak-e a felgyűlt előz-
mények? Nem szorulnak-e az így kinyert és megtisztított általá-
nosságok – egykori ígéretekhez hasonlóan – mindig újból közös 
értelmezésre? 

És egyáltalán: nem tartozik-e minden magaskultúrához ele-
ve hozzá egy veszendőbe ment romlatlan – aranykori, paradi-
csomi vagy éppen ősvilágkorszakbeli – világviszony valamilyen 
gondolata, amelynek már az emléknyomait sem lehet feltárni? 
Legnagyobb szabású értelemépítményeink mintha a gyökeres 
felejtés semmije elé emelkednének – a teljes felejtés kettős kísér-
tésében.

39 Ricœur, Paul: Wege der Anerkennung. Erkennen, Wiedererkennen, Anerkanntsein, 
Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2006, 173.; uő: Das Selbst als ein Anderer, Fink, 
München, 1996, 215.

40 Ricœur: Das Selbst als ein Anderer, i. m. 421., 203. és 34.
41 Descartes, René: Elmélkedések az első filozófiáról, Atlantisz, Budapest, 1994, 33. 

skk. A módszeres felejtésnek a modern gondolkodás alapjait megteremtő 
szerepéről ld. Weinrich: i. m. 91. skk. – A „tudatlanság fátylának” igazságos-
sági elveket eredményező eszközéhez, egy „eredeti helyzet” helyreállításá-
hoz ld. Rawls, John: Az igazságosság elmélete, Osiris, Budapest, 1997.
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