
mikor a „szégyen” szót kiejtem, mindenki tud-
ja, mirôl beszélek. De ha mégis megkérdezik tô-
lem, vajon mi is az, hogy „szégyen”, s én erre úgy
válaszolok, hogy „a szégyen egy affektus, ugyan-
úgy, mint az elemi félelem, az undor, a düh, az
öröm és a szomorúság, s mint minden affektus, ve-
lünk született, és ezért az emberi nem minden
egészséges egyedében megtalálható”, akkor ez a
válasz nem hangzik éppen magától értetôdônek.
Miután azonban hivatkoznék az egyéni tapaszta-
latra, drámára, mítoszokra, legendákra, továbbá
az utazók és antropológusok megfigyeléseire és
közléseire, olvasóim végül is egyetértenének ve-
lem. S mindezek után még azt is hozzátenném,
hogy „bár a szégyen affektus az emberi nem min-
den egészséges egyedében jelen való, valaminek
ezt mégis ki kell váltania, s ami pedig kiváltja, az
mindig az egyénen „kívül áll, igen különbözô lehet
és történelmileg változó”. Nem szükséges példá-
kat felsorolnom, hogy erre rábólintsanak. Min-
denki tudja, hogy milyen meghatározó szerepet
tölt be a szégyen a szocializálódás folyamatában,
hogy hányszor mondták nekünk gyerekkorunk-
ban, hogy „nem szégyelled magad?”, „szégyelld
magad!”, s hogy mennyire féltünk, ahogy tartunk
ma is a megszégyenítéstôl. Továbbá abban is
egyetérthetünk, hogy bár a szégyen affektus ki-
váltó körülményei különbözôek, mindegyikük kö-
zösségünk, világunk, környezetünk elvárásait tes-
tesíti meg. Mindig a számunkra jelentôs mások te-
kintete az, ami megszégyenít. S ha a másik nincs is
jelen, ha a tekintet éppen nem is esik ránk, szembe-
sülünk a lehetséges tekintettel, képzeletben retteg-
hetünk a megszégyenítés pillanatától. Végül már a
gyermek is tudja, hogy a megszégyenítés forrása
egyfajta erkölcsi tekintély. A megszégyenítô tekin-
tet a környezettôl elvárt magatartástól való eltéré-
sünkért büntet. Csak késôbb fedezzük fel, feltéve,
ha felfedezzük, hogy a mások tekintete nem az egye-
düli erkölcsi tekintély, hogy hatalmát meg kell
osztania egy morális tekintéllyel, a belsô tekin-
téllyel – a lelkiismeret hangjával.

Amikor azonban a „trauma” szó/fogalmat kiej-
tem, kevesen tudják, hogy mirôl beszélek, még ha
homályosan sejtik is. Sem a mítoszokban, sem a
költészetben, még a filozófiában sem találkozunk

ezzel a kifejezéssel. A pszichológia kölcsönözte a
19. században a baleseti sebészettôl, s azóta önál-
ló életet él. Azután a pszichoanalízisben Freud,
majd Lacan nyomán alapszóvá/fogalommá válto-
zott. Végül a történészek vették át a pszichoana-
lízisbôl, elsôsorban a „történelem és emlékezet”
iskola írásaiban. 

Mindez okot adhat a gyanakvásra. Feltehet-
nénk a naivnak tûnô, de nagyon is jogosult kér-
dést, hogy vajon létezik-e egyáltalában trauma?
Van-e „trauma” az úgynevezett valóságban, vagy
pedig ez a szó egyfajta metafora, mely a legkülön-
bözôbb megmagyarázható vagy megmagyaráz-
hatatlan jelenségek leírását helyettesíti?

Már az erre a kérdésre adott igencsak megkö-
zelítô és ingatag válaszadás elôtt is meg kell kü-
lönböztetni a trauma három különbözô fogalmát,
illetve értelmezését, mint individuális trauma,
strukturális trauma és történelmi trauma.

A strukturális trauma azért strukturális, mert
állítólag, a szégyenhez hasonlóan az emberi nem
minden egyede megtapasztalta, azaz keresztül-
ment rajta, bár távolról sem ugyanolyan erôvel és
ugyanolyan következményekkel. Így például
Freud szerint az ödipális trauma nem pusztán
egyedi, hanem strukturális is, mivel mindenki ke-
resztülmegy rajta, bár egyeseknél nem jár neuro-
tikus következményekkel, másoknál igen. A szó
szoros értelmében azonban csak az utóbbi eset-
ben lehetne traumáról beszélni. Döntô különbség
persze a szégyen és a strukturális trauma között,
hogy az elôbbi tudatos, míg az utóbbi tudattalan,
feltételezheti az elfojtást. Freud születési traumá-
ról is beszélt. Az anyaméh védettségébôl a világ-
ra jönni, hirtelen védtelenné válni egy olyan
traumatikus erejû megrázkódtatás, melyet mind-
annyian átéltünk, s mindannyiunk esetében tu-
dattalan marad. Számosan beszélnek arról, hogy
a paradicsomból való kiûzetés bibliai története
ennek a traumának az emlékét hordozza. Persze
nem szükséges traumáról beszélni. A Zóhár egyik
értelmezése szerint az édenkert nem más, mint az
anyaméh. Ez mindenesetre szép interpretáció.

Szemben a strukturális trauma fogalmi értel-
mezésével, a történelmi traumát történetek elbe-
szélésével értelmezik. Ezek a történetek nem a
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születéssel, hanem egy aktussal, esettel vagy ese-
ménnyel kezdôdnek. Freud például az ôsapa
meggyilkolásával, az emberi faj ôskorában elkö-
vetett gyilkosságból származtatja a társadalmat, a
családot és a vallást is. A bibliai Mózes állítólagos
meggyilkolása szerinte szintén ennek az ôsgyil-
kosságnak egyik megismétlése. A történet az
egyiptomi Aton napisten-kultusszal kezdôdik,
melynek Mózes állítólag fôúri követôje volt, Mó-
zes megölésével, majd a bûntudat elfojtásával
folytatódik, s az elfojtott visszatérésével végzôdik
– azaz a mózesi vallás spiritualitásának gyôzelmé-
vel a zsidó próféták korában.

Az individuális trauma teljesen személyes, még
akkor is az, ha egyúttal egy strukturális trauma
ismétlése, mint például az Ödipusz-komplexus
esetében. De a tipikus személyes traumák többsé-
ge nem strukturális traumák ismétlése. A tipikus-
ság és a személyesség nem mond ellent egymás-
nak. A legtöbbször elemzett személyes traumákat
azért elemzik mindig újra és újra, mert a mai vi-
lágban gyakorta elôfordulnak, s ennyiben tipiku-
sak. Így például a megvert és megkínzott gyerme-
kek traumája, a megerôszakolt vagy szexuálisan
folyamatosan zaklatott gyermekek traumája, a
megerôszakolt asszonyok traumája, a háborúban
elszenvedett trauma, a holokauszttrauma. Az
utóbbi egy különleges eset, mert történelmi trau-
ma is egyben. A késôbbiekben részletesebben fo-
gok beszélni mindezekrôl a tipikus traumákról a
szégyenhez való viszonyuk szempontjából.

De hadd térjek rá egy korábbi, s mindeddig
megválaszolatlan kérdésre: Létezik-e trauma
egyáltalán? Akár mint személyes, akár mint
strukturális, akár mint történelmi trauma?

Az erre a kérdésre adott válaszban Foucault-
nak A szexualitás történetében1 kifejtett és alkalma-
zott gondolatmenetét követem.

„Szexualitás” nem létezett a viktoriánus kor
elôtt, mondja Foucault. Ugyanebben az értelem-
ben nem volt „trauma” sem. A „trauma” együtt
születik a „szexualitással”. Azaz, azokat a jelensé-
geket, tapasztalatokat, amelyeket manapság a
„trauma” neurotikus szindrómája alá rendelünk,
azaz e szindrómának megfelelôen rendezünk,
más kultúrákban, de a mienkben is, más szindró-
mákba rendeztek, más történetekbe foglalták. Ha
valaki irracionális félelmektôl szenvedett, a diag-
nózis esetleg úgy szólt, hogy megszállta egy dé-
mon vagy az ellensége megátkozta, vagy esetleg,
hogy megbolondult. Ha valaki öngyilkosságot
követett el, akkor halott anyja magához rendelte
a mennybe. Erôsen racionalista kultúrák inkább

fegyelmezetlenségrôl, méltósághiányról, a sors-
csapások elviselésére való képtelenségrôl, azaz
morális „alacsonyságról” beszéltek. A ma a trau-
ma szindróma alá rendelt szimptómák jellemez-
ték Shakespeare Hamletjét, mint például dep-
resszió, öngyilkossági hajlam, gyakori dühroha-
mok, bizalmatlanság, önizoláció. Az a gyanúm,
hogy többek között ez tette Hamletet a modernek
kedvenc Shakespeare-hôsévé.

A „trauma” tehát egy modern elbeszélés.
Szimptómáinak együttese a 18. században, az
„ész korszakában” jelentkezett, azaz akkor figyel-
tek fel rá, talán éppen azért, mert ez az ész kor-
szaka volt. Nem maguknál a felvilágosítóknál, ha-
nem inkább a romantikus iskolákban. De ezek-
nek a szimptómáknak a trauma fogalmával való
leírása, mint említettem, egyidôs a „szexualitás-
sal” s a viktoriánus kor szülötte.

Trauma szindrómáról beszéltem, bár a trau-
mára általában két különálló szindróma jellemzô.
Elôször magának a traumatapasztalatnak a
szindrómája, majd késôbb, esetleg sokkal késôbb,
a neurotikus trauma szindróma. Az elsôt, a trau-
matapasztalatot, nem lehet közvetlenül megfi-
gyelni vagy diagnosztizálni, de az utólagos
(„nachtragliche”, mondja Freud) neurotikus
szimptómákat igen. Ezekbôl a neurotikus szimp-
tómákból lehet azután a többnyire elfojtott trau-
matapasztalatra visszakövetkeztetni.

Nincs szorosan vett ok-okozati kapcsolat a
traumatapasztalat szindrómája és a neurotikus
trauma szindróma között. Kapcsolatukat inkább
a kondicionáló és a kondicionált fogalmaiban ír-
hatnánk le, mivel a „nachtraglich” szimptómák
konstellációja számtalan tényezôtôl függ. Egy-
részt a traumatapasztalat típusától, idôtartamától
és erejétôl, másrészt a traumát elszenvedô ember
pszichológiai, morális és intellektuális karakteré-
tôl, életkorától, korábbi tapasztalataitól.

Különbözô szerzôk különbözôképpen írják le
mind a traumatapasztalatot, mind pedig az ezt
követô neurotikus trauma szindrómát. Vannak
azonban szép számban közös elemek mindezek-
ben a leírásokban. Hadd soroljam fel a leglénye-
gesebbeket.

Traumatapasztalatról akkor beszélhetünk, mi-
kor az egyént egy vele szemben álló, személyisé-
gét vagy/és életét megsemmisítésével fenyegetô
külsô erôvel találja magát szemközt. Az áldozat
tehetetlen, izolált, személyiségét vesztett, totáli-
san kontrollált ezzel az általa érthetetlen, nem ra-
cionális erôvel szemben. Éppen az érthetetlenség
következtében fojtja el a tapasztalatot. A „nach-
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traglich” neurotikus szimptómák leírásában a kö-
vetkezô tünetek szerepelnek a leggyakoribban:
tagadásba menekülés, hallgatás, emlékezetkiha-
gyás vagy pedig érzelemmentes emlékezés, bete-
ges bizalmatlanság és túlérzékenység, szorongás,
érzelmi elszegényedés, impotencia vagy az attól
való rettegés, s nem pusztán szexuális téren, a sze-
mélyiség megerôsítésének, igazolásának ismétlôdô
igénye, dührohamok, a nemkívánatosság vagy fe-
leslegesség érzése, az ismétlési kényszer, a szemé-
lyiség megsokszorozódása (neurotikus szkizofré-
nia) magányosságérzés, depresszió, öngyilkosság,
irracionális fájdalmak vagy szomatikus szimptó-
mák. Nem minden szimptóma van jelen minden
szindrómában, egy szindróma többnyire ötöt-ha-
tot ölel fel a felsorolt szimptómák közül.

A traumát sokan olyan puskalövéshez hason-
lítják, mely halálos sebet hagy a pszichén. Ezért
aztán a trauma sebei sosem gyógyulnak be. Lehet
a sebet kezelni és kötözni. De még ha be is zárul
a seb, a heg soha el nem tûnik.

Nem sorolom fel a pszichológiai irodalomban
felsorolt gyógymódokat, csak azt a néhányat,
melynek szerepe lesz a továbbiakban. Megkísé-
relni az emlékezést, az érzelmekkel együttes em-
lékezést, azaz megtanulni nemcsak képeket, ha-
nem érzéseket is felidézni. Megkísérelni a beszé-
det – beszélni a traumáról. A beszéd segíti az emléke-
zést. Legalább egy emberben annyira bízni, hogy
elbeszéljük neki azt is, amire csak nagyon halvá-
nyan emlékezünk. Csak olyan emberrel lehet így
beszélni, aki feltétlenül hisz nekünk, s akiben mi
is feltétlenül hiszünk. A keresett és kapott segít-
ség nemcsak pszichológiai, hanem morális is. Se-
gít megérteni magunkat és másokat, továbbá se-
gít az ítélkezésben.

A trauma által ütött sebek kötözésének legna-
gyobb akadálya maga a trauma. A traumatapasz-
talat maga áll ellent a trauma okozta sebek keze-
lésének. Ennek a kérdésnek igen nagy irodalma
található a pszichoanalitikus könyvtárakban. De
még két erôs akadály áll a trauma okozta sebek
kötözésének útjában, melyekrôl ritkábban érte-
keznek. Ez a két akadály a félelem és a szégyen.

A szégyent és a félelmet már megemlítettük a
velünk született affektusok között, s azt is mond-
tuk róluk, hogy az emberi nem minden egészsé-
ges egyedében fellelhetôek. Azt is hozzátettem,
hogy bár e két affektus velünk született, kiváltó
stimulusa többnyire társadalmi. Mindig szégyell-
hetjük magunkat valamiért vagy félhetünk vala-
mitôl, de mindig másért szégyelljük magunkat és
mástól is félünk, ahogy félhetünk a szégyentôl is.

Az a tény, hogy ez a két affektus megakadályoz-
hatja a trauma ütötte seb kezelését; továbbá, hogy
a trauma utólagos szindrómája korántsem egyfor-
mán erôs s egyformán neurotikus minden eset-
ben. Még akkor sem, ha a traumát kiváltó fenye-
getettség történetesen ugyanaz és ugyanolyan
erôs, mondjuk két megerôszakolt nô esetében. Ez
vett rá arra, hogy egy meglehetôsen vad hipoté-
zissel kísérletezzem. Bizonyára indokolt struktu-
rális traumáról beszélni, azonban semmiképpen
nem lehet a strukturális traumát a „születési trau-
mával” vagy kizárólag azzal azonosítani. Még ke-
vésbé meggyôzô az ödipális traumát Freud nyo-
mán általános strukturális traumának tekinteni.
Egyrészt mert csak a férfi traumája, másrészt
mert csak a nukleáris családban az.

Ha a traumát kizárólag a születéshez rendel-
nénk, akkor az legalább történelemközömbös s a
nem szempontjából is közömbös magyarázat len-
ne. Utóvégre férfiak és nôk egyaránt születnek, s
minden korban az anyaméhbôl pottyannak ki a
világra. Viszont ebben az esetben arra a követ-
keztetésre juthatnánk, hogy a nehezen született
gyermek a késôbbiekben erôsebben fog minden
traumát megélni, mint a könnyen megszületett.
Nem is szólva arról, hogy empirikusan e tétel
nem igazolható, a szégyen, mint a trauma kezelé-
sének erôteljes akadálya, nem érthetô meg a szü-
letési trauma „ôstörténete” alapján. 

Az én vad hipotézisem a következô.
Létezik egy eredeti, tehát strukturális trauma,

melyen minden embernek keresztül kell mennie.
Az a fájdalmas folyamat, melyben az újszülött
hozzáilleszti genetikus adottságait annak a világ-
nak normáihoz és szokásaihoz, melybe születése-
kor – véletlenül – belehajították. Mint már emlí-
tettem, a félelem és a szégyen ennek a beleillesz-
kedési folyamatnak a szeretet mellett a legalapve-
tôbb eszközei. De a két tapasztalat elôtti feltétel,
ma két „apriori”, a genetikus és a társadalmi
„apriori”, ahogy én elneveztem ôket, sosem tud
teljesen, maradéktalanul összeilleszkedni. Ez az
eredendô trauma. Ennek az eredendô traumának
köszönhetjük két hatalmas képességünket: a sí-
rást és a nevetést. Minden traumatapasztalat az
izoláció, az impotencia tapasztalata, annak a meg-
tapasztalása, hogy ki vagyunk szolgáltatva egy
külsô erônek, azoknak vagyunk alávetve. Nos,
pontosan ezek azok az érzések, melyeket le kell
küzdenünk a szocializáció, a felnôtté válás folya-
matában. Gondoljunk csak arra, hogy a gyermek
szégyenlôs. De még ha az összeillesztés többé-ke-
vésbé sikeres is, a félelem, hogy mégis megbu-
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kunk ezen a vizsgán, a szégyen, hogy nem tudunk
megfelelni az elvárásoknak, ott kísért a psziché-
ben hol tudatosan, hol nem tudatosan, gyakran
egészen halálunk napjáig. A traumák ennek az
eredeti traumának nagy erôvel való megismétlô-
dései, ismétlései. Elôfordul, hogy már az eredeti
összeillesztési folyamatban ejtik a legfélelmete-
sebb traumatikus sebeket. Mint például a szexuá-
lis erôszaknak vagy folytonos verésnek kitett
gyermekek esetében.

Röviden beszéltem a félelemrôl és a szégyenrôl
mint a trauma okozta sebek kezelésének legsú-
lyosabb akadályairól. A következôkben csak a
szégyenrôl fogok beszélni, s a félelemrôl csupán
akkor, mikor ezt az elemzés megkívánja.

Vad hipotézisem alátámasztására még egy kár-
tyát tennék az asztalra, az úgynevezett kollektív
traumáét. A késôbbiekben rá fogok térni a kol-
lektív trauma elbeszélések értelmezésére. Egyelô-
re csak azt említeném meg, hogy a kollektív trau-
ma elbeszélések kivédik a szégyent. Pontosabban
szólva, egy szégyentörténetet pozitív önazonos-
ság-teremtô történetté változtatnak.

I. A TRAUMA SZÉGYENE

Felesleges ismételnem, hogy az ember nem ok-
vetlenül s nem is leggyakrabban, a traumatapasz-
talatot szégyelli. Antropológusok sokat beszélnek
az úgynevezett „szégyenkultúrákról”. Az úgyne-
vezett szégyenkultúrákban egyedül a közösség
tagjainak a tekintete képviseli az erkölcsi tekin-
télyt. Azaz az ember szégyelli magát, ki van téve
a megszégyenítésnek, valahányszor nem felel
meg közössége elvárásainak. 

Hogy ez akarva vagy akaratlanul történik-e,
hogy a vétô saját hibájából vagy sem, általában
nem nyom a latban. Így például Salman Rushdi
Szégyen címû regényében három nôvér teljes el-
szigeteltségre ítéli magát, hogy elkerülje a meg-
szégyenítést, melynek ki lettek volna téve, mert
hármuk közül egyikük – nem tudjuk, melyikük –
teherbe esett. Súlyosan büntették magukat,
holott nem volt bûntudatuk. Szégyen és bûntudat
nem okvetlenül járnak együtt. Az ember bûnös-
nek tudhatja magát szégyenérzet nélkül és szé-
gyellheti magát bûntudat nélkül. 

Bár a trauma szégyellése a szégyen jelenség-
nek csupán egy változata, itt is több tipikus eset-
tel találkozunk.

Az ember mélyen szégyellhet egy traumát: 
Elôször, mert védtelen áldozat volt. Másod-

szor, mert azt a tettet, melynek elszenvedô vagy

cselekvô alanya volt, általában szégyenletesnek
tekintik, harmadszor, mert ô egyszerûen az, ami,
aki. Negyedszer, mert bûnösnek érzi, tudja ma-
gát, mint elkövetô, elszenvedô vagy mint tanú.
Ötödször, mert családtagjai, barátai, közösségé-
nek tagjai, szerettei voltak elkövetôk vagy áldoza-
tok, különösen, ha egy hozzátartozó elkövetônek
ô maga volt az áldozata.

Íme néhány e tipikus esetek közül – bár nem
mind az öt, de több közülük együtt is felléphet. 

Ilyen például, ha valaki azért képtelen beszélni
súlyos traumájáról, mert szégyelli azt, vagy fél at-
tól, hogy szégyennek teszti ki magát, s ezért fojt-
ja el, söpri tudat alá, még halvány emlékét is. Ezt
a fajta szégyent csak egy bizalmas barát gyôzheti
le valamennyire, vagy pedig egy kollektív trauma
elbeszélés, mely az egyed tapasztalatát a kollektív
traumatapasztalat szövetébe szövi.

Az ember szégyelli azt, hogy áldozat. Az ember
szégyelli a vereséget.

Valóban, az ember szégyelli, hogy „kikapott”,
hogy megverték, hogy vesztes, hogy elvesztett
valamit, legyen az állás, vagyon, barátság vagy
hírnév. Az ember szégyelli, hogy visszautasította
egy kiadó, egy szeretô, egy politikai párt, egy
sportklub, hogy elhagyta férje, felesége, tehetsé-
ge, szerencséje. A legnevetségesebb és leginkább
önsorsrontó bûnök, mint féltékenység, irigység és
hiúság is ezzel a szégyen fóbiával vannak közeli
rokonságban.

A trauma az áldozatlét, a vereség, a felfogha-
tatlan veszteség megtapasztalása. A traumát el-
szenvedôk, legyenek bár nemi erôszak, terrortá-
madás, a holokauszt vagy bármi áldozatai, mind
áldozatok, mind megvertek, mind elszenvedôk és
vesztesek. Tehát az ember szégyelli a vereséget,
szégyell nem önként vállalt áldozat lenni. De va-
jon miért? 

Ezerszer elismételhetjük Catóval és Hannah
Arendttel, hogy „Victrix causa diis placuit, sed victa
Catoni”2, s bár egyesek, így a sztoikusok számára
a mondat igaznak tûnt, de még ha annak tûnt is,
csak azért nem szégyelltek vesztesek lenni, mert
gyôzelemnek kiáltották ki a vereséget. A veresé-
get szenvedett jobban tetszhet Catónak a gyôz-
tesnél, feltéve, ha ô az igazi gyôztes. Az ember
csak akkor szeret az áldozati szerepben megjelen-
ni, ha meg akarja büntetni azokat, akiknek vélt
vagy valódi áldozata – mert gyûlöli ôket, s meg
akarja magát bosszulni, akár feleségérôl, akár a
szomszéd néprôl van is szó.

Az ember, aki vereséget szenvedett, akit meg-
vertek, aki áldozat, anélkül hogy erôs ellenállást
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fejtett volna ki, a passzivitás, az immobilitás, a
gyámoltalanság, tehetetlenség állapotában találja
magát, azaz a szabadságvesztés helyzetében. A sza-
badságvesztési, az autonómiahiány állapotában
az ember identitása darabokra hullik, és elhagyja
önérzete. Bûnösnek is érezheti magát.

Hogy valaki bûnösnek érezheti magát egy
olyan helyzetben, amikor teljesen elvesztette a
kontrollt önmaga felett, paradoxnak tûnik. Egy-
részt racionálisan megalapozhatatlan érzés ez, de
ugyanez az érzés másrészt a szabadság illúzióját
kelti. Ha az ember bûnösnek érzi magát a teljes
kiszolgáltatottság helyzetében, ezzel tagadja az
autonómia végsô elvesztésének még a lehetôségét
is, s megôriz valamit önbecsülésébôl. A bûntuda-
tom jelzi, hogy egy minimális szinten mindennek
ellenére mégiscsak a magam ura maradtam. Bûn-
tudat, mint egy traumára adott válasz, magának a
traumatapasztalatnak a velejárója, ugyanakkor
azonban az ellenállás jele is, az egyetlen lehetsé-
ges ellenállásé, egyfajta védekezô mechanizmus,
mint amilyen a láz egy súlyos fertôzés esetén. Így
tehát a bûntudat funkciója kettôs. Úgy hiszem,
hogy rosszul olvassák ezt a jelenséget azok, akik
minden áron meg akarják gyôzni a traumaáldoza-
tokat arról, hogy teljesen ártatlanok. Ezen persze
nem azt értem, hogy a nemi erôszak áldozata ki-
provokálta azt, vagy hogy a folyamatosan verés-
nek kitett gyermek „neveletlen” lett volna. Nem
azt mondom tehát, hogy az áldozat részfelelôs az
elkövetô bûnében, s ezért érezhet bûntudatot.
A holokauszttúlélô nem felelôs a gázkamráért
vagy bármely bûnért, amit ellene s testvérei ellen
elkövettek. De a túlélô ettôl még érezhet bûntu-
datot azért, hogy túlélt, míg másokat meggyilkol-
tak. Ebbôl nem kell senkit kigyógyítani.

ß

Lucretia, a római matróna modellje, öngyilkos
lett, miután megerôszakolták, de nem azért, mert
traumatizálva lett volna, hanem mert nem akart
sem a férje, sem a maga fejére szégyent hozni.

Ellenpéldaként hadd idézzem fel Donna Anna
esetét Mozart Don Giovanni címû operájából. Az
övé egy modern és bonyolult eset.

A történet egy megerôszakolási kísérlettel kez-
dôdik. Don Giovanni felkapaszkodott Donna
Anna ablakán egy éjjel, aki a sötétben egy pilla-
natra azt hitte, hogy az nem más, mint a jegyese,
Don Ottavio. Az idegen férfi láttán Anna el-
lenállt, védekezett, segítségért kiáltott, amíg Don
Giovanni felismerte, hogy nincs többé esélye, s

megpróbált elsurranni. Anna követte, hogy lelep-
lezhesse. Ebben a percben jelenik meg lánya se-
gítségére sietve Anna idôs apja, aki az erôszakte-
vôt párbajra hívja ki. Don Giovanni fiatal és erôs,
megöli az öreg embert.

Mozart és Da Ponte itt egy igen erôs és tipikus
traumatapasztalatot ábrázol. Beszélhetnénk fel-
halmozott traumatapasztalatról is. Hogy egy fiatal
lány hálószobájának ablakán besurran egy idegen
férfi, aki meg akarja erôszakolni, már önmagában
véve is erôsen traumatikus. Ezt a traumát fokozza
Anna apjának megölése. A nagyon szeretett apát
öli meg az erôszaktevô. Ehhez járul még Anna
bûntudata. Ô volt az, aki beengedte volna Don
Ottaviót, ô kiáltott segítségért, ôt akarta apja ki-
menteni, a rajta esett sérelmet akarta apja megto-
rolni, amiért megölték. Miatta ölték meg.

A trauma „második emelete”, az apa megölése,
a színpadon látható. Anna fájdalma mély és szél-
sôséges. Ugyanígy szélsôséges bosszúszenvedé-
lye. De ez a hangos gyász, ez a szenvedélyes
bosszúért kiáltás, mély hallgatást takar. Anna
hallgat a megerôszakolási kísérletrôl. Errôl nem
tud beszélni, ezt szégyelli, senkivel sem tudja
megosztani az elsôdleges traumatapasztalatát.
Bûnösnek érzi magát. Bûntudata azonban nem
tud közvetlenül kifejezésre jutni, s így közvetett
formát ölt. Anna azt hiteti el mindenkivel, Don
Ottavióval s önmagával is, hogy csak az apját
gyászolja, hogy zavart lelkiállapotának oka
egyes-egyedül apja erôszakos halála. Don
Ottavio irracionálisnak, tizenkilencedik századi
kifejezéssel „hisztérikusnak” érzi ugyan Anna fáj-
dalomkitöréseit, de ô Anna felett sosem ítélkezik,
ô mindig csak törôdik és szeret.

És milyen jól érti meg Mozart és Da Ponte a
traumát és annak kifejezését! Nem tudhatjuk,
mennyi idô telt el Anna traumája és traumaelbe-
szélése között („Era gia alquano…”) De hóna-
poknak kellett eltelni az erôszak és a között a je-
lenet között, mikor Donna Anna véletlenül felis-
meri támadója hangját. A traumatapasztalatot
visszaidézô felismerés hatására Anna végre be-
szél, legyûri a szégyent, és vallomást tesz a meg-
erôszakolási kísérletrôl, bûnérôl annak az egyet-
len embernek, akiben feltétlen bizalma van. Elbe-
széli az egész történetet úgy, ahogy azt átélte, s
ahogy emlékezetében felidézni képes.

Az ember azt hihetné, hogy ha a trauma törté-
nete elbeszélhetô, s annak mondhatjuk el, aki so-
sem fog bennünket megszégyeníteni, a trauma-
neurózis el fog tûnni. De Mozart és Da Ponte en-
nél sokkal jobb pszichológusok. Donna Annát
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végül ugyan nem erôszakolták meg, de már a
megerôszakolási kísérlet is gyógyíthatatlan sebet
ütött a fiatal lány lelkén: a szexualitástól, a nemi
érintkezéstôl való páni félelem, fóbia sebét. Az a
fiatal lány, aki a megerôszakolási kísérlet elôtt szí-
vesen beengedte volna jegyesét hálószobájába, et-
tôl kezdve már a házasság gondolatától is irtózik.
Nem akarja, mert nem képes rá, ez az, amit érez,
talán maga sem tudja, miért. Ez az, amit még a tü-
relmes és szeretô Don Ottavio is félreért. Ô még
mindig azt hiszi, hogy Anna túlzásba viszi a
gyászt, hogy „kegyetlen”, nem tud szeretni, hogy
megtagadja tôle és magától a szerelmi boldogsá-
got. De Anna nem kegyetlen, hanem képtelen.
„Crudele: Ah, no goiammai, mio ben” énekli szív-
hez szólóan. Szerelemmel válaszol, de nem tud
úrrá lenni a traumán, idôért, még több idôért ese-
dezik, csak még egy évet. A trauma ütötte sebhe-
lyek nem tûnnek el.

A dráma mûfaja megköveteli a traumaelbeszé-
lést. Minden traumaelbeszélésnek, történjék drá-
mában, regényben vagy a prózai életben, hallga-
tóra van szüksége. Mint tudjuk, olyan hallgatóra,
akiben a traumát elszenvedô feltétlenül bízik, s
aki feltétlenül bízik abban, hogy a traumát elbe-
szélô igazat mond. Aki egy drámában a hallgató
szerepét játssza, az biztosan nem analitikus. Nem
kutatgatja, hogy mi van a szavak mögött. Ilyen
volt Don Ottavio. A jó hallgató barát a prózai
életben is hozzá hasonló. Mást vár el a szenvedô
ember, ha baráthoz fordul elbeszélésével, s mást,
ha analitikushoz. S mást is kap cserébe.

A feltétlen és kölcsönös bizalom eltörli a szé-
gyent. Valaki meztelenre vetkôztetheti a lelkét
anélkül, hogy szégyellné magát az elôtt, bár ettôl
még bûnösnek tudhatja önmagát. De ha a lélek
meztelenre vetkôztetése egyszer megtörtént, s
mégis a semmibe fut, akkor az ember visszaesik
szégyenébe, s az élet végére ér, legalábbis az iro-
dalomban. Mint Rosmer és Rebecca esetében Ib-
sen Rosmersholm címû drámájában. Szemben
Donna Anna esetével, semmit sem tudunk meg
Rebecca eredendô traumájáról, csak szinte a drá-
ma végén. Akkor tudjuk meg, hogy kislány korá-
ban nevelôapja szexuálisan visszaélt vele, majd az
is kiderül, hogy nem a nevelô-, hanem édesapja
volt. Rebecca szexuális függôsége ettôl az apától
törôdés formáját is öltötte, haláláig ápolta. Neu-
rotikus trauma szimptómáiról, így például érzel-
mi élete elszegényedésérôl is csak saját elbeszélé-
sébôl értesülünk. De az ô elbeszélése nem trau-
maelbeszélés formáját öltötte, hanem egy erkölcsi
vallomásét. Bûne nem a pszichológia, hanem a

morál nyelvén volt csak leírható, mivel semmiféle
trauma nem menti fel az embert a morális bûnért
való bûnhôdés, azaz a felelôsségvállalás alól. Ib-
sen egy bizonyos határig hisz a jóság és szeretet
gyógyító erejében. De csak egy bizonyos határig.
Ezért is végzôdik a dráma kettôs öngyilkossággal.

A szégyentôl való rettegés olyan erôs lehet,
hogy a trauma elszenvedôje örökre képtelenné
válik az elbeszélésre. Aki már évekig elhalasztot-
ta, az minden valószínûség szerint sohasem lesz
rá többé képes. Az a tapasztalat, melyet hosszú
ideig elnyomtunk, de teljesen el nem fojtottunk,
végül teljesen és visszavonhatatlanul elsüllyed a
tudat alatti emlékvilágban.

Amos Oz önéletrajzát3 olvasva szembe talál-
tam magamat a traumaelbeszélés majdnem végsô
halasztásának történetével.

Amos Oz anyja öngyilkos lett fia 12 éves korá-
ban. Öngyilkosságát a depresszió számos epi-
zódja elôzte meg. A kisfiú becsapottnak érezte
magát, anyját árulónak, ugyanakkor magát tette
felelôssé, mert anyja biztosan azért lett öngyil-
kos, mert ôt nem szerette, s azért nem szerette,
mert sokszor neveletlenül viselkedett. Ha jobb
kisfiú lett volna… Nem értett meg semmit.

A terjedelmes önéletrajz majdnem azonnal az
anya öngyilkosságának megemlítésével kezdô-
dik, aztán más események elbeszélésére tér, majd
visszakanyarodik hozzá.

Abbahagyja, elszórt megjegyzésekben tér
vissza-vissza rá, s csak miután már leírt majdnem
580 oldalt (az angol kiadásban), akkor fejezi be,
majdnem a könyv végén, a traumaelbeszélést.

De nem ez a legmeglepôbb ebben az önéletraj-
zi könyvben. Hanem az, hogy ebben az idôs-
korban írt visszaemlékezésben vallomást tesz az
író, hogy most és itt beszéli el, mi több, említi meg
életében elôször anyja öngyilkosságának történe-
tét, gyermekkora meghatározó traumáját. Meg-
tudjuk, hogy mindeddig sosem tett említést róla
senkinek – még szeretett feleségének és gyerme-
keinek sem, pedig azokban feltétlenül bízott. De
miért most, ötven év múltán? S milyen szerepet
játszott a szégyen a traumaelbeszélés majdnem
örökre szóló elhalasztásában, a fél évszázados
hallgatásban? 

Egy kisfiú nôtt fel Jeruzsálemben egy olyan
idôben, mikor egy izraeli gyerek ego-ideálja az
erôs, izmos, egészséges, munkára, harcra kész,
állandóan jókedvû és boldog haluc volt. Mikor
Oz 15 éves korában belépett egy kibucba, rajon-
gott ezért a típusért, és attól tartott, hogy ô ala-
csonyabb rendû és sosem fog felérni ezekhez a
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magasabb rendû emberekhez. Ilyen környezet-
ben és ilyen eszményképpel lehetetlen volt be-
szélni egy anyáról, aki depresszióban szenvedett
és öngyilkos lett. Magát az öngyilkosság tényét is
rejtegetni kellett, hiszen ez volt a titkos szégyen.
A kamasz Oz el akarta az egészet felejteni, s mi-
után olyan sokáig hallgatott róla, azt hitte, hogy
el is felejtette. Elfelejtette. De most mégis elbe-
széli nekünk, az olvasóinak. Tanúi vagyunk, mi-
lyen nehézségek árán küzdi le a lelki ellenállást,
s hozza a felszínre elfojtott emlékdarabjait. Ezért
fog mindig újra és újra bele az elbeszélésbe anél-
kül, hogy a végére járna. Ez az önanalízis útja.
Oznak nemcsak az emlékeket kell elôkaparnia,
hanem mindenekelôtt az érzelmi ellenállást kell
leküzdenie. Egy egész, hallgatásban töltött életet.
Az író nem akar úgy meghalni, hogy sose beszél-
jen a szép és szeretett anyáról. 

Ezért leküzdi a szégyent.
Ez a kettôs trauma szégyen esete. Amos Oz

szégyelli, hogy trauma áldozata volt, mert ezt ve-
reségnek, s így gyengeségnek tekinti. De nem-
csak maga miatt szégyenkezett, hanem anyja
miatt is, mi több, a gyenge, a vesztes anya nevé-
ben is szégyenkezett. Ô nem egy ellenség, egy ná-
la hatalmasabb és vele szemben álló erô vagy erô-
szak áldozata volt, hanem azé az emberé, akit a
legjobban szeretett. Nemcsak az ô reakciója volt
szégyenletes, az anya tette maga volt az.

Ez a történet visszavezet bennünket a szégyen
eredeti, velünk született affektusához s annak ar-
chaikus kifejezéséhez. Az ember nemcsak azért
szégyenkezik, amit ô maga tett, de szégyelli magát
azért is, amit hozzátartozója tett, azért is, amilyen,
például, hogy nem idevaló, hogy idegen, hogy pú-
pos. Az anya szégyelli, hogy gyereke megbukott,
de azért is, ha csúnya. De nem csak emberekért
szégyelljük magunkat. Így például szégyellhetjük
magunkat szegényes házunkért. Mindenütt azt
szégyelljük, hogy vereséget szenvedtünk vagy azt
hiszik, hogy vereséget szenvedtünk.

Minden egyes trauma különbözik minden más
traumától. De a trauma szégyenének kiterjeszté-
se a család tagjaira tipikus a verésnek állandóan
kitett gyermek esetében. Truffaut szép filmjében,
a Végre vasárnap!-ban például a következô törté-
netet jeleníti meg. Egy kisfiú pánikba esik, mikor
kiderül, hogy orvosi vizsgálat lesz az iskolában.
Ôrült történeteket talál ki, mindenféle kifogást
keres, csak hogy ne vizsgálják meg. Mikor végül
nem ússza meg a vizsgálatot, és meztelenre kell
vetkôznie, kiderül, hogy teste tele van rút sebek-
kel és forradásokkal. Évek óta állandóan verik.

Mindenáron el akarja kerülni, hogy lássák, mert
szégyelli magát. Más, mint a többi. Nemcsak a
sebeket szégyelli, hanem a családját. Mi több, va-
lamilyen torz módon mégis szereti azokat, akik
alkoholmámorban rajta állnak bosszút elrontott
életükért. Az ember lehet áldozata olyanoknak,
akik maguk is áldozatok. 

II. A KÖZÖS TRAUMA, A KOLLEKTÍV TRAUMA
ELBESZÉLÉS MINT A SZÉGYEN LEKÜZDÉSE

Azokban az idôkben, mikor szokásos volt a fe-
leség- és a gyerekverés, az áldozat szenvedhetett,
de nem kellett szégyellnie magát. Az áldozatok be-
széltek arról, hogy rosszul bánnak velük, panasz-
kodtak. A tapasztalat meglehetôsen közös volt,
semmiképpen sem kivételes, és ezért nem szé-
gyenletes, beszélni is lehetett róla. Ezért a megvert
asszony vagy gyerek tapasztalata megalázó lehe-
tett, de csak ritka esetben volt traumatikus. Az
ember érezheti magát tehetetlennek, kiszolgálta-
tottnak, szabadságtere beszûkülhet, de ha mindez
körülötte másokkal is megtörténik, ha közös sors-
ról van szó, akkor nem sebzôdik meg gyógyítha-
tatlanul a lélek, nem semmisül meg, még ideigle-
nesen sem, az ember személyisége.

Régen a szeretett hozzátartozó halála sem volt
traumatikus, s általában ma sem az, bármilyen
fájdalmas legyen is. Van olyan, hogy közös em-
beri sors. Mint Freud mondta, ilyenkor el kell
végezni a gyászmunkát, s ha azt becsülettel elvé-
geztük, akkor libidónkat más tárgyba (férfiba,
asszonyba) tudjuk befektetni. A seb begyógyul
és fájdalmas emlék marad. Persze itt is vannak
trauma-esetek. Például egy gyermek halála, ami
régen fájdalmas, de mindennapi volt, ma rettene-
tes és egészen kivételes sorscsapás. Így lehet
traumatikus hatása.

Ezek a megfigyelések is alátámasztják azt, hogy
pszichológiai tényezôk húzódnak meg a már emlí-
tett történelmi körülmény mögött, hogy a trauma
fogalma és a személyes, egyedi trauma elbeszélés
modern jelenségek. Valami köze van ahhoz a bi-
zonyos „civilizációs folyamathoz”, melyrôl Nor-
bert Elias beszélt, de azokhoz a modern nyilatko-
zatokhoz is, melyek szerint minden ember szabad-
nak született és egyenlô elismerést érdemel. Privát
tettek és események, melyek szemben állnak ko-
runk vallott értékrendjével, szégyenletesek. Ezért
titokban kell azokat tartani. 

Manapság a felvilágosodáshoz az a tudás is
egyre inkább hozzátartozik, hogy a modern világ
egyetemes értékeit a felszín alatt nem követik. Az
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errôl való hallgatás éppen arról beszél, hogy jóval
többször sértik meg ezeket az értékeket, mint azt
gondolnánk. Családtagokat kínoznak, megaláz-
nak, a tisztelet minimuma nélkül kezelnek. „Sze-
retteink”, ahogy nevezzük ôket, gyakran
visszaélnek hatalmukkal, és ezzel a visszaéléssel
nyernek még több hatalmat. A felvilágosodáshoz
tartozik, hogy beszélni kezdünk a megerôszako-
lásról a családban, a megkínzott gyerekekrôl és
szülôkrôl. S azzal, hogy elkezdünk minderrôl be-
szélni, szóhoz juttatjuk a mindeddig szégyelltet, s
ezért elhallgatottat. Ha a megvert és megerôsza-
kolt feleség tudja, hogy esete meglehetôsen gya-
kori, ha látja, hogy mások beszélnek róla, akkor
csökken a szégyen hatalma és talán ô is beszélni
kezd. Mert ha nem szégyen áldozatnak lenni, ak-
kor lehet róla beszélni. A seb behegedhet, ha a
varrat nem is tûnik el.

ß
A kollektív trauma elbeszélés a „felvilágosítás”

másik, hosszú, itt el nem beszélhetô elôtörténe-
tet, másként folytató módja. E kettô lényege,
ahogy vonásai is különböznek, de egyben hason-
ló funkciót is töltenek be. Csökkentik vagy meg
is szüntetik a szégyenérzést. A kollektív trauma
elbeszélés ennél többet is tesz. A szégyent büsz-
keséggé alakítja. 

Mit érthetünk azon, hogy egy egész közösség,
egy nép tagjai ugyanazt a traumatapasztalatot
szenvedik el?

A traumatapasztalat pszichológiai, tehát csak
az egyed szenvedheti el. Hadd utaljak itt a vere-
ségnek és az elárultságnak arra a tapasztalatára,
amit a fiatal ausztrál katonák átéltek az elsô világ-
háborúban a Gallipolinál zajlott ütközetben, ahol
a hadsereget a vágóhídra, a biztos halálba küld-
ték. A túlélôk bûntudata csak egyik megnyilvá-
nulása volt az utólagos traumatikus sokknak. De
ezek a túlélôk azóta már régen meghaltak. Mi
maradt fenn? Az „ANZAC-nap”4, a traumaelbe-
szélés ismétlése minden egyes esztendôben. De ez
a traumaelbeszélés nem vereségrôl, hanem gyôze-
lemrôl szól, a bátorságról, a szolidaritásról, az em-
berség megôrzésérôl. Ebben a halálos ütközetben
született meg Ausztrália. Így tehát a traumapozí-
ciót, a vereség pozícióját az ellentétére, a gyôze-
lem pozíciójára váltják, a szégyent pedig büszke-
séggé. Az efféle elbeszélés aztán kondicionálja a
pszichológiai tapasztalatot a késôbbi generáció
fiatalemberei számára. Amennyiben azonban a
traumaelbeszélés a vereséget hangsúlyozza, ak-
kor nem fogja a szégyent büszkeséggé változtat-

ni. Ilyenkor a szégyen agresszióban, bosszúvágy-
ban is kereshet könnyítést, mint Németországban
az úgynevezett Dolchstoss (hátba döfés) elbeszé-
lésben szintén az elsô világháborút követôen.
(Trianon túl bonyolult eset ahhoz, hogy ebben a
keretben említést tegyek róla.) Arról sem tudok
beszélni, hogy az egyéni traumaszégyen is átala-
kítható agresszióvá. Olvasóimat inkább e kérdés
legnagyobb pszichológiai szakértôjéhez, Doszto-
jevszkijhez utalom.

ß

Hadd világítsam meg most röviden az egyéni
trauma és a kollektív trauma viszonyát a holo-
kauszttrauma példáján.

A holokauszttrauma utóhatásaként a túlélôk
pszichéjében kivétel nélkül minden trauma neu-
rózis szimptóma megjelenik különbözô szindró-
mák elemeiként. A szindróma karaktere függ at-
tól is, hogy mennyi idôs volt a túlélô a traumata-
pasztalat idején.

Azok közül, akik akkoriban több, mint 13 éve-
sek voltak, igen gyakori a depressziós epizódokat
követô öngyilkosság. Csak az írók közül számo-
san, mint Jean Améry, Tadeusz Borowski,
Primo Levi, lettek öngyilkosok. Ha igazolnom
kellene, hogy az erôs traumát nem lehet szubli-
málni, illetve hogy a szublimáció nem szünteti
meg a traumaneurózist, ezt az említett esetek
megtennék. Ezek az írók – másokkal együtt – át-
törték a holokausztot körülvevô hallgatás védô-
falát, de ettôl még nem hegedtek a trauma okoz-
ta sebeik. Elbeszélték a történetet, és belehaltak.
De haláluk árán is valami nagyot vittek véghez.
Az ô holokauszttörténeteik a kollektív holoka-
uszttrauma elbeszélés ôsforrásai. Annak a kol-
lektív történetnek az ôsforrásai, mely azoknak az
emlékezetében is elevenen fog élni, akik szemé-
lyesen nem mentek keresztül ezen a traumán,
mert még nem éltek, vagy másutt éltek, vagy tán
zsidók sem voltak. Nemsokára majd egyetlen
holokauszttúlélô sem lesz életben, nem marad
egyetlen személyes tanú sem. De tanúbizonysá-
guk már beleépült, és kitörölhetetlenül benne
marad a kollektív trauma elbeszélésben.

A holokauszttrauma már azért is alapvetô a
traumatapasztalat megértésében, mert korunk-
ban történt, s mert az elkövetôk egy nép (a zsi-
dóság) minden egyes tagjának megsemmisítését,
s ezzel az egész zsidóság megsemmisítését céloz-
ták meg. Méghozzá minden érthetô vagy felfog-
ható ok vagy indok nélkül. „Csak”. Minden zsi-
dó, az újszülöttôl az aggastyánig halálra lett ítél-
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ve, méghozzá ítélet nélkül, s azt sem tudhatta,
hogy miért. Ezért mondhatta találóan Kertész
Imre, hogy „a túlélô voltaképpen egy üzemi
baleset eredménye”.

A holokauszt minden túlélôje, elsôsorban a tá-
borok minden túlélôje, egy idegen és minden ha-
talommal felruházott ellenséges erô áldozata
volt, a végsô megvertség helyzetében.

Megvertnek, áldozatnak lenni, mint tudjuk,
szégyenletes. Ellenállás nélkül megveretve lenni
még ennél is szégyenletesebb. Ezt a szégyent
majdnem senki sem tudta szabadon vállalni.

A túlélôk háromféleképpen válaszoltak erre a
szégyenre, de mind a három válasz éppen azt fe-
jezte ki, amit el akart takarni: a szégyent. Az elsô
válasz a zsidóság megtagadása, illetve eltagadá-
sa. A második válasz tagadni, hogy a zsidók „spe-
ciális áldozatok” lettek volna. A harmadik megfe-
ledkezni Auschwitzról és csak a varsói gettófel-
kelésre emlékezni.

Az asszimilálódó zsidókra a tagadás volt a jel-
lemzô. Mivel a zsidók mindenkor legyôzöttek
voltak, valami okának kell ennek lennie. S akkor
is, ha nem volt efféle ok, senki se ossza többé a
zsidók sanyarú sorsát, legkevésbé az ember saját
gyermekei. Lelkiismeretlen dolog zsidó gyereke-
ket hozni a világra. Nemcsak Auschwitzot kell az
emlékezetbôl kitörölni, hanem a zsidósághoz való
tartozást is. A gyerekek ne is tudják, hogy zsidó a
származásuk. Zsidónak születni már magában is
szégyenfolt. A tagadás hallgatást jelent. Az ember
nem szokott szégyenérôl gyerekeinek beszélni.

A második csoportba többnyire a politikailag
elkötelezett túlélôk tartoztak: kommunisták, szo-
ciáldemokraták vagy olyanok, akik valóban, vagy
állítólag, részt vettek az „antifasiszta ellenállás-
ban”. Ôk nem felejtették el az „üldöztetést”, be-
széltek a táborokról, a haláltáborokról is. Még azt
sem tagadták, hogy zsidók, csak azt, hogy a zsi-
dók speciális áldozatok voltak. Ha Auschwitzra
esett a szó, mindig a politikai ellenállókat emle-
gették, a nácik ellen ténylegesen vagy állítólag
harcolókat, akik között voltak zsidók és nem zsi-
dók egyaránt. Hosszú ideig a náci koncentrációs
táborokról készült filmek is ezt a felfogást tükröz-
ték. Az ellenállókról szóltak, elsôsorban a politi-
kai foglyokról és a hadifoglyokról, azokról az „at-
rocitásokról”, melyeket velük szemben elkövet-
tek. Eltartott egynéhány évtizedig, míg „felfedez-
ték” az európai zsidó lakosság holokausztját, azt,
hogy itt egy egész népet akartak politikától telje-
sen függetlenül kiirtani. Nos, mindazok, akik az
általános antifasiszta ellenállás történetébe szôt-

ték be a zsidó sors „epizódját”, el akarták tagadni
a különbséget. Eltagadni a különbséget, a mássá-
got, a specialitást pontosan az a reakció, melyet a
szégyentôl való félelem motivál. Nem azt szé-
gyellték ezek a zsidók, hogy Auschwitzban vol-
tak, hanem azt, hogy nem mint politikai üldözöt-
tek, hanem mint zsidók voltak ott.

A harmadik csoportba elsôsorban a cionisták
tartoztak. Nem szégyellték, hogy zsidók, de azo-
kért a zsidókért szégyenkeztek, akik hagyták
magukat „birkaként a vágóhídra hajtani”. Ellent
kellett volna állniuk, harcolniuk kellett volna,
ehelyett ôk „hagyták magukat elcipelni”. Ezt a
szégyent a diaszpóra hozta a zsidóságra, a gettó-
ban töltött élet, az alkalmazkodás, a meghu-
nyászkodás. Az Auschwitzban elgázosított zsi-
dók így lettek a zsidóság szégyenei.

Mind a három elôbb felsorolt reakció a trau-
maneurózis tünete volt. A tudat szintjén megfo-
galmazott értelmezések és következtetések elta-
karták a tudat alatt felhalmozódott kezelhetetlen
feszültségeket.

A holokauszttraumára adott negyedik választ
jobb híján autentikusnak nevezem. Nem tagadni
a traumát, s fôleg nem szégyellni, hanem dolgoz-
ni rajta, gyakorolni az emlékezést, minél keserve-
sebb emlék, annál inkább. Áttörni a belsô el-
lenállást, a psziché védôállásait, újraélni a kiszol-
gáltatottságot, nem elfordulni a fájdalomtól, nem
keresni a könnyebbséget. Ami a legfôbb: nem sza-
bad normálisnak lenni, nem szabad erre törekedni sem!
Ez a munka ugyan nem lehet teljesen sikeres, de
valameddig mégis eljut, ez az erkölcsi gyôzelem.
Mert csak ezáltal maradhat az ember – amennyi-
ben egyáltalán maradhat – hû azokhoz, akiket
helyette meggyilkoltak.

Mint már említettem, a holokausztelbeszélés
ôstörténetei ennek a munkának köszönhetôk.
Nemcsak Levire, Kertészre, Borowskira és
Améryre hivatkozom itt, hanem arra a számta-
lan, s sokszor névtelen memoáríróra, akik ha ke-
vesebb tehetséggel is, de nem kevesebb erkölcsi
komolysággal szintén elvégezték azt a munkát,
amely a kollektív holokausztelbeszélést ettôl
kezdve megalapozza. 

A kollektív trauma elbeszélés minden esetben
könnyít a szégyenen, gyakorta el is temeti, s elô-
fordul, hogy büszkeséggé változtatja. Minél job-
ban elterjed egy kollektív trauma elbeszélés, an-
nál kevésbé szégyellik magukat a traumatizált kö-
zösség tagjai. Manapság már egyre kevésbé szé-
gyellik a holokausztáldozatok leszármazottai,
hogy nagyszüleik zsidók voltak vagy hogy el-
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lenállás nélkül hagyták magukat elgázosítani.
Már azok sem szégyellik magukat, akik húsz esz-
tendôvel korábban még szégyenkeztek. Most már
egy közös emlékezés részesei, egy közös tapaszta-
latban osztoznak, már nincs min szégyenkezni.

III. A SZÉGYEN TRAUMÁJA

Talán nem szélesítem ki túlzottan a trauma
szó értelmét, mikor a következôkben, ha csak
röviden is, a szégyen traumájáról beszélek.
Mindannyian tudjuk, hogy a megszégyenített
ember kicsinynek érzi magát, hogy közössége
tagjainak rosszalló tekintete meg tudja fosztani
büszkeségétôl, önérzetétôl, néha identitásától is,
s még megsemmisítéssel is fenyegetheti. De
nagy a különbség a modernséget megelôzô ko-
rok és a modern kor között. Miután, mint errôl
már volt szó, a modern korban kétféle morális
tekintély osztozik rajtunk, mások Tekintete és a
Belsô Hang, azaz a lelkiismeret, az utóbbi ítéle-
te felülbírálhatja az elôbbi verdiktjét. Még min-
dig szégyellhetjük magunkat ekkor is, de ez a
szégyen nem lesz megsemmisítô, semmiképpen
sem lesz traumatikus, csak egy kellemetlen ér-
zés, már csak azért is, mert ott szégyelljük ma-
gunkat, ahol lelkiismeretünk hangját követve
nem kellene. De amennyiben egy tettünket lelki-
ismeretünk is elítéli, akkor a mások tekintete foko-
zottan traumatikus hatású lesz. Hiába intézünk
el valamit a lelkiismeretünkkel, ettôl még retteg-
hetünk a megszégyenítéstôl, a mások tekintetének
ítéletétôl s annak traumatikus hatásától. Már
csak azért is, mert a mások tekintete mást is láthat,
mint amit a belsô hang mindeddig velünk közölt.

A modern kort azonban nem csupán az erköl-
csi tekintély megkettôzése jellemzi, hanem egyre
inkább maga a tekintet követelményeinek gyakori
megváltozása is. Különösen világos ez radikális
politikai vagy társadalmi fordulatok idején. Ha
valaki tíz éven át magán érezte a németbarát ma-
gyar nacionalista közösség tekintetének ítéletét, ak-
kor többnyire próbált ennek megfelelni, de eset-
leg a belsô hangra is, bizonyos mértékig, hallga-
tott – mondjuk nem osztozott a zsidó vagyon pré-
dájában. Elôfordult az is, hogy valaki elkövetô és
áldozat is volt egy személyben. A történelmi sors-
forduló következtében aztán a mások tekintetének
tartalma megváltozott. Ugyanaz az ember csak
úgy tudott az új tekintetnek megfelelni, hogy elfoj-
totta magában az elkövetôt, és csak arra emléke-
zett, amikor lelkiismeretét követte, vagy maga is
áldozatául esett azoknak, akiket szolgált. Végül

maga is elhitte mindazt, amit az új tekintet elôtt
vallott volna, de ténylegesen sosem vallott. Azért
nem vallott, mert anticipálta a szégyen traumáját.
Mi az, amit anticipált, miért fenyeget traumával
ez a szégyen? Mert leleplezi azt, hogy hazudott,
nemcsak másoknak, hanem önmagának. A tekin-
tet, ha tényleg szembenéz vele, nem fogadja el a
magamentegetést, feltöri a felejtés kényelmes
kuckójának ajtaját, és szembesíti az embert múlt-
jával, melyet el akart temetni, s melyrôl azt hitte,
hogy már el is temette. Attól lesz ez a megszégye-
nítô tekintet megsemmisítô hatalom, hogy meg-
semmisíti az ember önmagáról alkotott hízelgô
képét, hogy szembesíti ôt a mindeddig megnyu-
godott, mert megnyugtatott lelkiismeretével. Ha
azonban a szembesítés egyszer mégis bekövetke-
zik, a szégyennek kitett ember erre neurotikus
szimptómákkal reagál. Vereséget szenvedett. 

Ez a típus persze csak egyik esete a szégyennel
együtt járó traumatapasztalatnak. Egyéb típusok
elemzéséhez megint csak Dosztojevszkijhez uta-
lom az olvasót. Így például a Feljegyzések az egér-
lyukból névtelen „hôsének” esetéhez.

Az elôbb röviden vázolt típust nem véletlenül
szemeltem ki elemzés céljából, hanem azért, mert
az utóbbi idôben két ilyen, az egész társadalmat
felkavaró esettel is találkoztunk Magyarorszá-
gon. Mindkét esetben olyan emberrôl van szó,
aki elkövetô és áldozat egy személyben, akinek
van bûntudata, aki igen sikeres és tudatos értel-
miségi, aki mégis személyiségét érezte fenyeget-
ve, ha valaha szembesítik azzal a bizonyos tekin-
tettel. Azt hitte, elkerülte, de mikor mégis bekö-
vetkezett, neurotikus tünetekkel válaszolt a le-
leplezésre. Bácskai Tamás és Szabó István ese-
teirôl van szó. Mindkettejükrôl kiderült, hogy az
államvédelmi hatóság besúgói voltak. Nagyon
sötét idôkben szervezték be ôket, 1957-ben, ami-
kor a börtönök tele voltak, a terror súlyosan ne-
hezedett az országra s minden megtörténhetett.
A közvélemény elmarasztaló ítélete nem is erre
vonatkozott. Fiatalok voltak, a nyomás rettene-
tes volt, hibát követtek el, s a hatvanas évek ele-
jétôl kezdve nem szolgálták ezt az urat többé. A te-
kintet inkább azt ítélte meg, hogy nem vallották
be múltjukat, amikor már megtehették volna,
hogy nem néztek szembe azzal a bizonyos tekin-
tettel, hogy hamis fényben tündököltek mások és
önmaguk elôtt, s hogy végül is profitáltak abból,
amit tettek, mivel besúgómúltjuk nélkül korai
karrierjük nem lett volna lehetséges. Hogy Clau-
diust idézzem a Hamletbôl, hiába bánja meg a bû-
nét, ha övé marad a királyság és az asszony.
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Nem tudjuk, hogy Bácskai Tamás, aki többek
között nôvérére és sógorára kémkedett, hogyan
intézte el magában ezt azt ügyet majdnem egy fél
évszázadig. De, mint saját vallomásából tudjuk,
azt remélte, hogy elôbb meghal, mintsem ez kide-
rülne. Tehát nem a nôvérét féltette, aki az ô halá-
la után is csak ugyanezt tudhatta volna meg, ha-
nem önmagát féltette a szégyentôl. Mikor meg-
kérdezték tôle, hogy mit érez, azt válaszolta, hogy
szégyent. Egy teljesen összeomlott embert lát-
tunk a képernyôn, aki megsemmisült, mikor
szembesítették a szégyen hatalmával. 

Szabó István esete bonyolultabb. Az ô eseté-
ben tudjuk, mit gondolt másokról hasonló helyze-
tekben. Alkotásainak egész sorában ez a kérdés
érdekli, mert ez érinti. A mindenkori rendszer-
hez, elsôsorban a náci rendhez alkalmazkodókról
beszél a Mephistótól fogva egészen a Szembesítésig.
Ábrázol, ítél és felment. Az alapkonfliktust ezek-
ben a filmekben többnyire a tehetség kibontako-
zása és a morális tisztesség közötti ellentét jellem-
zi. Vagy-vagy. Hogy ez így van-e általában, na-
gyon kérdéses. De hogy Szabó ezt így látta és lát-
tatta meg nézôivel, az nem kérdéses. S ha így lát-
ta ezt, akkor önmagára is vonatkoztatta. Tudato-
san vagy tudattalanul. Nem ô volt az elsô, aki ezt
a dilemmát megfogalmazta. Ezt tette Bertolt
Brecht, miután terhelô vallomást tett mások ellen
az Amerika Ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság
elôtt. Megírta Galileirôl szóló drámáját, melyben
az agg megalkuvó tudóst tanítványa ezekkel a sza-
vakkal feddi meg: „Szerencsétlen az a kor, mely-
nek nincsenek hôsei”, mire Galilei-Brecht így vá-
laszol: „Szerencsétlen az a kor, melynek szüksége
van hôsökre.” Persze Brecht vallomása nyilvános
volt, s ô, mivel nem volt bûntudata sem, nem is
szégyellte magát. Németh László azonban jónak
látta válaszolni erre a kihívásra. Az ô Galilei-drá-
májában elhangzik egy mondat, mely szerint nincs
külön erkölcsi törvénye tudósnak és tudatlannak.
Tessék választani, de ha lehet, ôszintén.

Miután egész életében saját dilemmája foglal-
koztatta, azt gondolhattuk volna, hogy a mások
Tekintetével való konfrontációnak rá nem lehet
traumatikus hatása. Hogy Szabó egyszerûen azt
fogja mondani: hôseim dilemmája az enyém is
volt. Egy rettenetes fenyegetettségnek való ki-
szolgáltatottság helyett a tehetségemet választot-
tam. De nem ez történt: Szabó a megszégyenülés
helyzetére a neurotikus szimptómák egész sorá-
val reagált. A trauma-hatás elsô stádiumára jel-
lemzô tagadás után azonnal a kollektív trauma el-
beszélés stratégiájához fordult segítségért. Meg-

kísérelte a szégyent büszkeséggé, a vereséget
gyôzelemmé átformálni. Azt mondta tehát, hogy
„semmire sem büszkébb egész életében, mint ar-
ra a tettére, hogy vállalta a besúgást, mert ezzel
egy közeli barátja életét mentette meg”. Nem tud-
ható, hogy hitt-e évtizedeken keresztül a saját
mentségére elôadott tündérmesében, lehet, hogy
igen. A tényekkel szembesítve azonban be kellett
látnia, hogy a tündérmese csak egy mese, még ak-
kor is az, ha elhitette magával, hogy békében tud-
jon élni önmagával. Számos kapkodás után
(melynek egyik szakaszában az állította, hogy
nem volt más választása, ami persze nem igaz)
végre eljutott hôseinek dilemmájáig, amivel kezd-
hette volna: a tehetség védelmének credójáig.
Szabó István életében nem írt olyan rossz forgatóköny-
vet, mint amit saját magának.

ß

A traumatapasztalatnak nincs forgatókönyve.
S ez a szégyen traumájára is vonatkozik. 

Elmondható, hogy általában a traumaáldozat-
nak nem lehet katarzisa. A túlélô nem válhat egé-
szen új emberré, mert a trauma okozta hegek
nem tûnnek el. Azokban a kivételes esetekben
azonban, mikor a trauma elszenvedôje egyúttal
elkövetô is, mikor bûntudata van, mikor maga a
szégyen válik traumává, lehetséges katarzis. A meg-
bánás, hogy megint Dosztojevszkijhez forduljak,
lehet persze éppen úgy „rendetlen”, mint „ren-
des”. De abszolút-e ez a különbség? Egyikünk
sem játszhatja itt a bíró szerepét.

Olvassuk csak Kertészt! A traumaneurózis
szindrómái nemcsak arra nehezednek, aki átéli
azokat, hanem azokra is, akik vele élnek. A túlélô
gyakran érzéketlen, ingerült, irracionális, dep-
ressziós. Élni általában nem könnyû feladat. De a
traumaáldozat számára még sokkal nehezebb,
mint mások számára. Mert nehezebb megtalálnia
a pszichikai, morális és intellektuális karakter kö-
zötti egyensúlyt, mint másoknak, legalább addig a
mértékig, hogy ne tudják még jobban megsebezni. 

S ô se sebezzen meg másokat.
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