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ki csak egyszer is találkozott dr. Virág Te-
rézzel (1930–2000), a holokauszt másod- és har-
madgenerációs hatását kutató pszichológusnô-
vel, megbûvölten emlékezik harmóniát, derût és
leplezetlen kíváncsiságot sugárzó lényére, mert
szinte anyagszerûen áradt belôle a megnyugtató
szeretet és a segíteni akarás. Totális nyíltsággal
fordult oda a másik emberhez, és zseniális intui-
tív képességével pontosan ráérzett a pszichés
konfliktusok, testi tünetek, a kibeszélhetetlen-
nek vélt lelki traumák kiváltó okára. Szeretet-te-
rápiája révén a legmélyebben rejtôzô egyéni-
családi titkok is föltárultak és kimondhatóvá
váltak. Ôsi, transzcendens tudással, érzékeny-
séggel gyógyított – visszaadva a szenvedôknek
az életöröm képességét, a tragédiákon és a halá-
lon való felülkerekedés gyôzelmének semmi
máshoz nem hasonlítható élményét.

Váratlan halála kollektív traumaként érte
mindazokat, akik ismerték és tisztelték. A
gyászmunka még ma sem ért véget: bizonyítják
az emlékét idézô, hagyományokat folytató kon-
ferenciák, szakmai rendezvények, publikációk
és alkotások. Legutóbb Mátis Lilla rendezô állí-
tott emléket Virág Teréznek „Mély kútba tekin-
ték” címû emlékfilmjében, melyet ez év januárjá-
ban a 35. Magyar Filmszemlén, majd március 1-
jén a Duna Televízióban is bemutattak.

•

Sajátos sorstörténet bontakozik ki Virág Teréz
kamera elôtt elmondott – illetve a filmben unokái
által felolvasott – írásos önvallomásaiból, ame-
lyekben emlékezetének saját maga számára is ta-
lányos, öntörvényû mûködését rekonstruálta.

Emlékezés egy szederfára címû, megindító me-
moárjában a tudattalanná tett tragikus élmé-
nyek búvópatakszerû természetérôl számolt be.
Családja bevagonírozott és Auschwitzban füstté
vált áldozatairól – nagyszüleirôl, apja ikertestvé-
reirôl és unokaöccsérôl – ugyanis, mint bevallot-

ta, fiatal korában átmenetileg elfeledkezett.
„Sorsuk távol került tôlem. Lassan, majd 40 évi
»lelki érzéstelenítés« után kezdett meggyilkolá-
suk fájni. Magamtól kérdezem: akartam-e felej-
teni? Nem, az emlék felejtôdött. 40 év után vajon
akartam-e emlékezni? Nem, az emlék felidézô-
dött” – írta 1994-ben, önanalízissel fölérô emlé-
kezésében.

Egy másik vallomásában a koncentrációs tá-
borból visszatért édesanyja emlékeihez való kü-
lönös, ambivalens viszonyát elevenítette föl:
„Anyám szeretett volna beszélni szenvedéseirôl,
de nem hallgattam meg: »Elmúlt, örüljünk, hogy
együtt vagyunk« – mondtam. Aztán 1981 ja-
nuárjában ott álltam sírgödre felett – és csak ha-
lála után figyeltem fel arra, hogyan ôrzôdik meg
a múlt, a vészkorszak szörnyûsége még a harma-
dik generációban is.”

•

A szüleiért minden áldozatra kész kislánynak
a negyvenes évek elején át kellett élnie szeretve
tisztelt, önérzetes apja sorozatos megaláztatását,
rettegését a munkaszolgálattól, betegségét – és
1943 nyarán a halálát, mely azért következett
be, mert a MABI orvosa kétségbe vonta a zsidó
tisztviselô szívpanaszait, és szimulánsnak minô-
sítette.

(Apja elvesztése elôtt, 1941-ben Teleki Pál
koporsója volt az elsô vizuális halál-szimbólum,
amely a tizenegy éves Virág Teréz kíváncsiságát
fölcsigázta. Emlékezése szerint vele egykorú
unokatestvérével többször is elhaladt a Parla-
mentben fölállított miniszterelnöki ravatal elôtt
– akkor látta elôször belülrôl az Ország Házát –,
de fogalma sem lehetett még a valódi, megélt
gyászról. Az igazi és a jelképes megrendülés
közti döntô különbséget édesapja elvesztése tu-
datosította benne.)

A félárva Teri – és húga: Vera – kiszolgálta-
tottságát édesanyjuk elhurcolása tetôzte be.

Valachi Anna

Szépen kimondatni a rettenetet
Virág Teréz múltvallató szeretet-terápiája

A



aki nem hagyja el az özvegyet és az árváit. Föntrôl, a
mennyországból vigyáz ránk a mi drága jó Apánk.
Harmadik útitársad a mi imánk. Az Isten áldjon meg,
drága jó Anyám.”

Végül még ezt is a levélre írta: Vigyázva tépd fel
a tûvel!

Bárdos Katalin az édesanyja emlékét idézô
„In memoriam Virág Teréz” címû KÚT-konferen-
cián, 2001-ben így kommentálta e megindító –
és valóban mágikus erejûnek bizonyult – üzene-
tet: „Levelébôl kiérzôdik, hogy ezt egy olyan
gyermek írta, akit a háború korán felnôtté tett.
Olyan felnôtté, akire súlyos felelôsség hárult,
aki gondoskodott anyjáról és testvérérôl – bár az
sem volt nála sokkal fiatalabb –, és aki az egész
családjáért aggódott. Anyám tehát gyermekfej-
jel, anyja nélkül élte végig a pesti gettó minden
szenvedését és borzalmát. És fontos dolgokban
egyedül kellett döntenie. Amikor édesanyját de-
portálták, vele akart menni. Ezt azonban nagy-
anyám nem engedte. Ekkor felrohant a lakásba,
és anyjának egy takarót küldött le, melynek
egyik sarkába varrta az idézett levelet.”

Ez a meglepôen koraérett, ôsanyai gesztus
volt Virág Teréz elsô varázslata, mellyel – a le-
hetô legreménytelenebbnek látszó helyzeten fö-
lülkerekedve – hazabûvölte édesanyját „az alvi-
lágból”: a koncentrációs táborból. Mint késôbb
kiderült, levele titkos erôforrást jelentett a
lágerba hurcolt asszonyok számára: a barakk-
ban minden este felolvasták anyjának szóló üze-
netét, mint egy égbe szálló imát – mely ezúttal,
csodák csodájára, meghallgattatott. (Nagy kér-
dés, ha Teri nem írja meg ezt a levelet, kibírja-e
a mama és a többi túlélô barakkbeli társnô – a
hazahúzó-vonzó szeretet lelki elixíre nélkül –
a rendkívüli megpróbáltatásokat.)

Ám édesanyjuk deportálásával korántsem
volt vége a magukra maradt gyerekek háborús
szenvedéseinek. „1944. november 15-én egy
esôs délelôttön a Dunánál, az alsó rakparton áll-
tam” – elevenítette föl a már felnôtt Virág Teréz
emlékezésében a vészterhes idôket. – „Nem úszó
dinnyehéjakat, hanem a folyóba lôtt emberek te-
temeit vitte a víz. Emlékszem a parton sorakozó
levetett lábbelikre. Aztán valaki, egy egyenru-
hás férfi azt kiabálta, hogy ezek a gyerekek még
elférnek a gettóban. Talán Gidófalvy Lajosnak,
talán Wallenberg mentôakciójának köszönhe-
tem, hogy húgommal és a többi gyerekkel együtt
életben maradtam.”

A csoda most vele-velük történt meg, mintegy
igazolva, hogy kiállták „a jó Isten próbatételét”.
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„1944. november 9-én láttam anyámat hátizsák-
kal a vállán eltûnni a szemem elôl, ahogy a me-
netet végighajtották a Kresz Géza utcán. 37 éve-
sen ez volt elsô külföldi útja – de az is lehet, hogy
ekkor hagyta el elôször szülôvárosát, Budapes-
tet” – írta egyik visszaemlékezésében.

A tizennégy éves kislányból ez a megrázó él-
mény egy csapásra korabölcs, gondoskodó anyát
varázsolt, aki a bizonytalanba – vagy a nagyon is
bizonyosnak látszó végbe – induló édesanyját jó
tanácsokkal, meleg takaróval és szíve forró sze-
retetével vértezte föl, hogy életadója, a józan ész
diktálta kilátásokkal szembeszegülve, csak azért
is épségben térhessen vissza a pokoli utazásról.

Mátis Lilla filmjében Virág Teréz leánya és
szakmai örökségének folytatója, a pszichológus-
sá lett dr. Bárdos Katalin olvassa föl azt az anyai
gyöngédségrôl tanúskodó levelet, amelyet a ti-
zennégy éves lány akkor vetett sebtében papír-
ra, amikor mamájukat elhurcolták a gettóból. A
húgával magára maradt Teri 1944 novemberé-
ben ezt az életben tartó üzenetet küldte édesany-
juk után:

„Édes jó Anyukám! A jó Isten úgy akarta, hogy mi
egymástól egy kis idôre elszakadjunk. Ez az idô, ami
oly hamar eltellik, csak próba. Próbára tesz minket a
jó Isten, hogy elég hit és bizalom van-e bennünk. Ez
lesz az utolsó próba. Ha ezt is megálljuk, boldogok le-
szünk. Kérem a jó Istent én minden nap, segítsen meg
Téged, Verát és engem, segítse meg a mi rokonainkat,
ismerôseinket. Kár mondanom, úgy is tudom, Te is
ezért imádkozol. Ez a zsák, amit Évikével küldök, há-
lózsák. Éjjel ebbe bújj bele, erre tedd a másik két plédet.
Nekünk a Verával van elég. A fehérek, a rózsaszín, és
a sezlontakaró.

Anyukám! A takaró azért is meleg lesz, mert gyer-
meki szívem öntöm belé. Búcsúzom Tôled drága jó
Anyám, vezéreljen Téged mindenütt a jóságos Isten,



Ez adott erôt a mennyei gondviselés hitébe ka-
paszkodó gyermeki lélek számára a további há-
nyattatások elviselésére. Mert a viszontagságok
a Dunába lövés elôli szerencsés megmenekülés
után is folytatódtak.

„Aztán a Klauzál téri csarnok bejárata: nem
volt ugyan kiírva, de lelkem mélyén tudtam,
hogy »Ki itt belépsz…«. Körülöttem csupa gye-
rek volt, kettesével kellett belépnünk a csarnok-
ba. Kétoldalt két nagy faláda, abba kellett be-
dobni az aranytárgyakat, pénzt, értékeket.
Anyám az övünkbe varrta be utolsó papír
százpengôit. Húgom könyörgött, dobjuk be az
öveket. Nem engedtem. Így maradt meg az a
pénz, amibôl aztán néhány tojást tudtam venni a
Garai téri piacon, 37 kilósan a lágerbôl hazatérô
anyámnak. A gettóbeli ház, ahol végül »otthont«
találtunk, csupa szoba-konyhás lakásból állt.
Egy szobában tízen voltunk összezsúfolva. Ne-
künk, a két szülô nélküli gyereknek már csak a
földön jutott hely. Késôbb »leköltöztünk« a pin-
cébe. Itt már fekvôhelyre sem telt. Az egymás
mögött elhelyezett padokon szorosan egymás
mellett ült mindenki. Éjszaka hol a húgom dôlt
az ölembe, hol én az övébe. Így aludtunk. A ház
16 találatot kapott; se villany, se víz nem volt,
csak a hullák egyre növekvô halmaza a pince
egyik sarkában… Éhezés, fázás, rettegés…” 

Aztán amikor 1945 januárjában „az elsô orosz
katona kinyitotta a pinceajtót, beáradt a nap-
fény”. Az újabb égi visszaigazolás megsokszoro-
zott erôvel töltötte el a gyereklányokat. „Néhány
nap múlva – Budán még németek voltak – útra
keltem húgommal. Elegem volt a gettóból, sza-
badulni akartam onnan. Nekivágtunk az Új-
pestre vezetô útnak. Fejünk felett óriási tüzes
golyók röpültek. Nem tudom, honnan tudtam,
hogy apám nagybátyja, Hajdú András illegális
kommunista volt és reméltem, hogy mint »árja«,
életben van. Hozzá igyekeztem. Sikerült megta-
lálnom. Az ô segítségével kerültünk Debrecen-
be” – majd onnan Gáborjánba, ahol a fôváros
éhezô gyermekeit segítô akció keretében a vidé-
ki családok önzetlenül befogadták és táplálták
az árvákat, felekezetre való tekintet nélkül.

Terit – mint visszaemlékezésében írta – 1945.
május elseje elôtt különös nyugtalanság kerítet-
te hatalmába. „Úgy éreztem, haza kell mennem
Pestre, mert anyánk, ha hazatér, nem talál meg
bennünket. Vonattetôkön utazva, április utolsó
napjaiban érkeztem Pestre, ahol egy anyai nagy-
néném fogadott be társbérleti szobájába. A
Bethlen téren (…) volt az amerikai Joint irodá-
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ja. Mindennap elmentem oda, a széles bejárat fa-
lain sorakoztak a nevek, ki tért haza a deportá-
lásból, ki kit keres. Egy napon ott volt anyám
neve. Elsô találkozásunkra nem emlékszem;
amit emlékezetem ôriz, az csonttá soványodott
testének látványa. Nem volt kopasz, ez
Ravensbrückben nem volt divat, de testérôl el-
tûnt minden, ami nem csont vagy bôr volt. Mel-
lei helyén két üres bôrdarab lógott, ülni nem tu-
dott, mert eltûnt ülôpárnáit ez a kevés súly is sú-
lyosan terhelte” – idézte föl évtizedekkel késôbb
az annyira várt, megrendítô viszontlátást, majd
immár újra közös életük folytatását: „Bár a bom-
bázások megkímélték a Petneházy utcai házat,
régi otthonunkba soha többé nem térhettünk
vissza. Egy Erdélybôl áttelepült családnak utal-
ták ki azután, hogy nekünk el kellett hagynunk.
Mindenki – hatóság és szomszédok – biztosak
voltak abban, hogy mindhárman elpusztultunk.
Így volt tervezve… (Kiemelés: V. A.) A VI. kerüle-
ti elöljáróság egy négyszobás lakás egyetlen szo-
báját utalta ki számunkra. Három idegen család-
dal osztoztunk egy konyhán, egy WC-n, egy
fürdôszobán.”

De mégis együtt voltak: az éltetô varázslat si-
került, a veszély elmúlt – hát csoda, hogy a tra-
gikus élettapasztalatok után az életörömre
szomjazó bakfis végre felejteni akart?

•

A háborút követô években – ki akarván töröl-
ni emlékezetükbôl a fasizmus rémtetteit – azok
is hallgattak, akik megjárták a földi poklot, s
azok is, akik hagyták megtörténni a huszadik
század szégyenét. A hírmondó és a kérdezô sze-
repére egyaránt kevesen vállalkoztak, mert a lé-
lek kínkerülô törekvése elnémította a panaszko-
dókat, de a kíváncsiskodókat is.

Az elhallgatott, „szônyeg alá söpört” tények
azonban ideges tünetek, rémálmok, szorongá-
sok formájában tovább éltek – s nemcsak azok-
ban, akik túlélték a vészkorszakot, hanem a le-
származottakban is, holott a szülôk és nagyszü-
lôk rendszerint nem beszéltek a titkolt családi
legendákról a gyerekek-unokák elôtt. A rejté-
lyes transzgenerációs trauma-továbbadási me-
chanizmus mûködésére elsôként Virág Teréz fi-
gyelt föl, akinek nemcsak gyermekkora, hanem
pályája is rendhagyóan alakult.

Dr. Mészáros Judit pszichoanalitikus az „In
memoriam Virág Teréz” címû emlékkonferencián
az újrakezdésre való képességet tartotta kolléga-



nôje egyik legfontosabb személyiségjegyének:
„Teri eredetileg nem pszichológus volt, hanem
közgazdaságtant tanított… Kellett valami tudat-
talan erô, ami hajtotta a pszichológia, az emberi
lélek megértésének irányába.”

•

„1949-ben léptem be elôször az egyetem épü-
letébe és 1953-ig, amikor friss diplomával a ke-
zemben kiléptem a kapuján, sok csalódáson kel-
lett keresztülmennem. 1952-ben született meg
elsô gyermekem, Kati, majd 1957-ben fiam,
Endre. (…) 1978 és 1984 között négy ízben áll-
hattam a szülôszobák elôtt, ahol unokáim, Zsó-
fi, Dávid, Orsolya és Gergô a világra jöttek.

Teleki parlamenti ravatala után sok évvel,
1956-ban a Kerepesi úti temetôben mentem ab-
ban a végeláthatatlan sorban, mely Rajk László
és társai felravatalozott koporsója elé vezetett,
majd 1989-ben, a tömegben a Hôsök terén,
Nagy Imre és társai ravatalánál hallgattam 1956
mártírjairól a megemlékezést. 1990-ben a Parla-
ment elôtt sok ezer emberrel együtt örülhettem
a Magyar Köztársaság kikiáltásának, és nem
sokkal késôbb megélhettem, hogy egy választó-
fülkében sok párt közül arra adhattam a szava-
zatomat, amelyikben megbíztam.”

•

A kollektív és a magántörténelem találkozási
pontjaitól függetlenül – pontosabban azokkal
párhuzamosan – Virág Teréz is igazi hivatására
talált. A felnôtteknek kiszolgáltatott gyermeki lé-
lek iránti mély empátia és segíteni akarás vezette,
amikor – Ferenczi Sándor traumatana, Róheim
Géza anya-tükör felfogása, Bálint Alice archaikus
és kulturális anyaszeretet-fogalma, Hermann Im-
re ösztönelmélete, Mérei Ferenc utalás-techniká-
ja, valamint a rejtôzködô gyermeki lelket rajzaik,
firkálásaik alapján megközelítô Winnicott szelle-
mi hatására – az angyalföldi Faludi utcai gyer-
mekpszichológiai rendelôben gyerekek százait
szabadította meg titkos félelmeiktôl. 

Kis betegei gyógyításának menetét esettanul-
mányokban dolgozta föl és publikálta: úgy érez-
te, azzal tud hozzájárulni a klinikus gyermek-
pszichológus munkájához, ha kitárja terápiás
szobája ajtaját, amennyire csak lehet.

Kezdettôl fogva nagy jelentôséget tulajdoní-
tott a kimondott szavaknak és a megjelenített
szimbólumoknak – terápiái során rendre ezek

nyomvonalán talált el páciensei láthatatlan trau-
májához, a neurózis magjához. Gyermekanaliti-
kusként kiválóan hasznosította utánozhatatlan
beleérzô képességét, mert egyenrangú partner-
ként kezelte a gondjaira bízott „problémás”
fiúcskákat, kislányokat, és a metakommunikáció
szintjén jelentkezô szorongásokat szavakká for-
málva, segített elûzni a fóbiás gyerekek képze-
letvilágát benépesítô démonokat.

Lefegyverzô nyíltsággal osztotta meg „mû-
helytitkait” másokkal. Örökbe fogadott… címû,
gyermekanalitikus tanulmányait tartalmazó kö-
tete elôszavában 1996-ban kis pácienseinek is
köszönetet mondott: „Ezekben, mint cseppben a
tenger, benne van azoknak a gyermekeknek a
bölcsessége, (…) akinek hálás vagyok azért,
hogy megadatott nekem bepillantani lelkük leg-
mélyébe, egy olyan világba, melynek gyermek-
koromban én is állampolgára voltam, és amit az
ô segítségük nélkül elfelejtettem volna.”

Kötete különös címét is egy adoptált kisfiúnak
köszönhette, akirôl esettanulmányt írt. „Egyik
alkalommal azt kérdezte, mondjam meg végre,
mi ô valójában: örök befogadott, vagy örökbe fo-
gadott? Elsô pillanatban nem fogtam fel a két szó
közti különbséget. Hogy idôt nyerjek, kértem, ír-
ja le a szavakat, és amikor leírva láttam azokat,
megkérdeztem, ô melyik szeretne lenni, és mi a
különbség a kettô között? Máté egyértelmûen
arra vágyott, hogy örökbe fogadott legyen, mert az
»holtomiglan-holtodiglan« örülhet az együvé tar-
tozásnak, míg az örök befogadott mindig csak befo-
gadott marad, akit bármikor kitehetnek, bármi-
kor »felmondhatják« a befogadást.”

A tízéves cigány kislány, Emese szörnyû tûz-
halál-álma hallatán döbbent rá arra, hogy a
holokauszt túlélôinek elhallgatott múltja tudat-
talanul tovább él a leszármazottak félelmeiben,
fantáziáiban. Így talált rá legfontosabb kutatási
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témájára. 1982-ben adta közre a szemét fölnyitó
eset analízisét.

„Emese sorozatos stasus asthmaticusok után
került pszichoterápiába. Már gyógyulófélben
volt, mikor egy álma során kiderült a titka: ci-
gány. Ô sem beszélhetett származásáról. Most
egy álmát idézem, amirôl azon a napon beszélt,
amikor anyja bejelentette nekem újabb házassá-
gét és azt, hogy terhes.

»Egyszer rosszat álmodtam a kórházban. Éjjel
volt, késôn tudtam elaludni és féltem. Anyával
együtt lágerbe vittek, és jött Hitler és azt paran-
csolta a katonáknak, hogy vessenek a tûzre. Ak-
kor elôször anyut dobták be a tûzbe és aztán en-
gemet. Mikor az anyukámat bevetették a tûzbe,
hirtelen felébredtem – akkor még engem nem öl-
tek meg, mert hallottam anyukám sikítását, és be-
fulladtam és kaptam két sprayt.« Kérdésemre,
hogy mit tud Hitlerrôl, a következôket mondta:
»A lágerbe Hitler vitte el a zsidókat.« A nagyma-
ma mesélte, mikor Emese látott egy filmet és utá-
na megkérdezte, hogy igaz-e, ami a filmben volt?
A nagymama azt mondta, igaz. »Az embereket a
Duna szélére állították, lenyírták a hajukat. Ma-
ma azt is mondja, hogy még rohadtabb dolgokat is
csináltak. Csillagot tettek ide nekik a szívükre.«”

Az önnön sorsára való katartikus ráismerés
pillanata után Virág Teréz pontosan megértette a
hallottakat és felismerte jövôbeli feladatát: „Eme-
se már félreérthetetlenül jelezte, hogy a múltban
más személyek által átélt félelmek megjelennek a
gyermek életében.” És megtalálta szülei tragé-
diájának – benne és húgában is – maradandó lel-
ki traumát okozó szorongás-maradványait. Ettôl
fogva nem lehetett kétséges számára: az elôdök
sorsa mindenképpen nyomot hagy az utódok lel-
ki életében, akár akarják, akár nem.

•
„1982. november 9-én tartottam elsô elôadá-

somat a holocaust magyarországi túlélôivel foly-
tatott pszichoterápiáim során szerzett tapaszta-
lataimról” – írta Emlékezés egy szederfára címû,
1996-ban megjelent tanulmánykötete elôszavá-
ban. – „Csak utólag, húgommal beszélgetve
idéztük fel, hogy 1944-ben ugyanezen a napon
vitték el anyánkat, hogy végigszenvedje a bécsi
országutat, majd a ravensbrücki koncentrációs
tábort.” (A különös dátumbeli egybeesések, pár-
huzamok késôbb is szerepet kapnak Virág Te-
réz és övéi életében.)

Fontosnak tartotta 1996-ban megjelent kötete
kapcsán megjegyezni: „Bár a beteg családok nem

azért keresnek fel bennünket, hogy esetleírás le-
gyen belôlük, azért döntöttem a tanulmányok
megjelentetése mellett, mert azt remélem, olyan
megközelítést tudok bemutatni, mely továbblé-
pést jelent a klasszikus analitikus gyermekterá-
pia módszereihez képest. Alkalmazott módsze-
rem a gyermekcentrikus családterápia. Szemléle-
tem lényege, hogy a gyermek problémáit nem le-
het szüleitôl és a társadalmi körülménytôl függet-
lenül megérteni. A neurotikus tünetek mögött
meg kell keresnünk a társadalom felôl érkezô ha-
tásokat. Meggyôzôdésem, hogy korunkban a te-
rápiába kerülô gyermekek szorongásai, félelmei
nem az ôsjelenetbôl erednek, hanem sokkal in-
kább a körülöttük dúló háború rémségei, a nuk-
leáris fenyegetettség, vagy a szülôk, nagyszülôk
– gyakran eltitkolt – rettenetes múltja tükrözôdik
azokban. Bôvülô terápiás tapasztalataim során
mind jobban betekintést nyertem abba a sajátos
utalásrendszerbe, mely a traumát hordozza és
generációkon keresztül továbbadja.”

„Ars” vagy „doctus poetica” is lehetne ez a né-
hány mondat, melyben terápiás újításainak lé-
nyegét megfogalmazta. A mûvész és a tudós már
csak azért is együtt említendô vele kapcsolatban,
mert – amint Kende B. Hanna jellemezte senki-
hez nem hasonlítható módszerét – „Virág Teréz
sámáni funkciót vállalt; a magyar pszichoanaliti-
kusok között talán ô volt az egyetlen sámáni
hivatású gyógyító. A sámán abban különbözik
azoktól, akiket a hagyományos társadalmakban
varázslóknak, gyógyítóknak, orvosságos embe-
reknek, a modern lélekgyógyászatban pszi-
choanalitikusoknak neveznek, hogy míg az
utóbbiak sajátos és változatos technikák, gyógy-
módok, értelmezô rendszerek, áttételek vagy
személyes karizmájuk segítségével ûzik ki az ár-
talmakat a beteg lelkébôl, és így szabadítják meg
a hozzájuk fordulókat a betegségektôl, addig a
sámánok saját testükbe fogadják be azokat.”

Virág Teréz maga is „konténerhez” hasonlítot-
ta a páciensére hangolódó, vele érzelmileg azo-
nosuló terapeuta minden érzékszervével nyitott,
befogadó attitûdjét. Szinte önmagán diagnoszti-
zálta a beteg testi-lelki tüneteit, s intuíciója sugal-
latára találta meg a baj okát – amelyet már csak
meg kell nevezni, hogy nyomtalanul elenyésszen.

•

Legendás szóasszociációs, szimbólumfejtô ké-
pessége és hatalmas humán mûveltsége föltéte-
lezték egymást. Élet és irodalom, köznapi ta-
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pasztalás és mûvészi alkotások között nem ér-
zett válaszfalat – sôt gyakran az egymásra vo-
natkoztatott, megélt, látott, hallott és olvasott él-
mények vezették nyomra, amikor az elfojtott,
tudattalanná tett traumák után kutatott. Fó-
nagy Iván kísérletei alapján például tudta, hogy
a mimika is „hallható”, mert az elfelejtett láger-
és gettóélettel kapcsolatos szavak fájdalmas
vagy titkolt hanghordozásából következtetni le-
het az eltitkolt tartalomra. 

Olykor mûvészetpszichológusként ítélte meg
hétköznapi eseteit. „Terápiám során egyre job-
ban meggyôzôdtem arról, hogy az identitas
partium nemcsak a fúgára, de az összekapcsoló-
dó emberi sorsokra is jellemzô. Az egyre kibon-
takozó motívumokban jól hallhatóvá vált az el-
hallgatott múlt” – állította. – „A túlélô családok
számára a gáz, a vagon, a tábor, a drótkerítés, a
szappan, az evés, a kórház szavak elszakadtak
eredeti jelentésüktôl, és a gyerek számára e sza-
vak által közvetített emocionális feszültség hô-
foka jelzi egy elhallgatott múlt emlékeit, me-
lyekkel az iskola, a tömegkommunikációs esz-
közök hírei, a nagyszülôk történetei összekeve-
rednek, és a gyermek a »pszichés realitás« tala-
ján vonódik be a szülôk, nagyszülôk által átélt
félelmetes múltba.”

A firka-játék technikája révén – amelyet
Winnicott-tól tanult – saját kreativitását is bele-
vihette izgalmas nyomozó-gyógyító munkájába.
„Ez egy olyan játék – idézte a Mestert –, aminek
nincsenek szabályai, de játék közben kifejlôdik
valami. A fejlôdés, a kibontakozás jellemzi.” Vi-
rág Teréz kommentárja – mely pontosan kifeje-
zi az evidenciákat továbbgondoló szellemiségét
– így hangzik: „Szinte szóról szóra így fejezi ki
Leonard Bernstein a szimfonikus zene lényegét:
megjelenik egy téma, és a téma az ismétlések so-
rán fejlôdik, kibontakozik, mindig új elemekkel
gazdagodik. Ezt látjuk majd Winnicott rajzai
során. Megjelennek olyan elemek, amelyek nem
fejlôdnek tovább, ezeknek nincs jelentôségük a
tudattalan anyag szempontjából. A fejlôdéshez
az energiát éppen a tudattalan anyag felszínre
bukkanása adja, tehát itt kell keresni a konflik-
tust…. Winnicott rajzai egy csodálatos filmhez
hasonlítanak, egy olyan filmhez, amelyben –
bár minden megtörténhet, de – minden felvilla-
nó kép csak attól lesz hiteles, hogy mi történik
elôtte, és mi fog utána következni. A terápiás
konzultáció során minden apró jel fontossá vá-
lik, ha beilleszthetô a gyermek élettörténetébe,
és közelít neurotikus zavarának megértéséhez.”

(Winnicott módszere és gyakorlata – A terápiás kon-
zultáció, 1996)

Írók, mûvészek, olvasmányaiból megismert
szereplôk viselkedését is szívesen analizálta.
Tudatos és tudattalan gondolkodás a tiszaeszlári per-
ben. Eötvös Károly igazsága címmel tartott
elôadást például 1985 novemberében a Magyar
Pszichológiai Társaságban – megrajzolva a ha-
mis vád gyermek-koronatanújának, Scharf Mó-
ricnak a védôügyvéd beszámolója alapján kikö-
vetkeztetett pszichoportréját. Bartók Cantata
profana címû alkotásának pszichoanalitikus
elemzésére, Anna Karenina személyiségének
családterápiás megközelítésére, Petôfi Sándor,
Pap Károly, Leonardo da Vinci mûvészetének,
sôt a Biblia történeteinek pszichoanalitikus ér-
telmezésére vállalkozva pedig valósággal új vi-
lágot tárt fel az irodalmárok, muzsikusok, pszi-
chológusok elôtt.

•

Amikor 1990-ben a Magyar Zsidó Kulturális
Egyesület keretében megszervezte a magyar
holokauszttúlélôk elsô, KÚT-beszélgetôcso-
portját, a választott névben rejlô jelentésrétege-
ket így magyarázta el: „Utal a Thomas Mann-i
»múlt mélységes mély kútjára« és felfogható
úgy, mint a Közös Út Találkozó vagy a héber
Kedosim U Tehorim – szentek és tiszták – kifeje-
zések kezdôbetûibôl alkotott betûszó. Az utób-
bi, a Kedosim U Tehorim, imáinkban a 6 millió
mártír megszólítása.”

A mártírok hozzátartozóinak lelki nyugal-
máért és a feledés ellen egyszerre küzdött – szép
szóval, leleményes kíváncsisággal: „Ki emlékez-
het 600 ezer meggyilkolt magyarra? Van-e 6
millió európai rokon, barát, szomszéd, aki emlé-
kezetében ôrizhetné arcuk vonását, hangjuk dal-
lamát, vagy fiókjaikban, polcaikon megmaradt
tárgyaikat, képmásaikat, megsárgult leveleiket?
Bensôm legmélyérôl jött, hogy fel kell támaszta-
nom a meggyilkoltaknak legalább az emlékét.

Váratlanul szegôdött hozzám Sipos András
filmrendezô. Segítségével – filmjeink segítségé-
vel – ma már mindannyian emlékezni fogunk a
soha nem látott 20 éves Sakk Bélára, akivel
megásatták 20 centiméter mély sírhelyét. Ma-
gunk elôtt látjuk, ahogy elôbb két fáradt térdé-
re ereszkedik, majd arccal beledôl a földbe, sze-
líden felkínálva tarkóját a puska csövének. Em-
lékezni fogunk rá, mert barátja, Szilárd Gyula
emlékeztet elveszett, meggyilkolt barátjára.

•  V a l a c h i  A n n a e •

S Z É P E N  K I M O N D A T N I  A  R E T T E N E T E T

• 211 •



Emlékezni fogunk Gyula félelmére: tavasszal
egy osztrák paraszt kiszántja majd barátja tete-
mét a földbôl…”

A KÚT-beszélgetôcsoport elsô három összejö-
vetelérôl készült dokumentumfilmen (Kút –
1990) kívül Sipos András rendezô több alkalom-
mal is megörökítette Virág Teréz kreativitásra és
emlékezésre serkentô, traumatudatosító terápiás
módszerét. (Lôrinc – 1990, Szandra – 1990, Röp-
pentyû – 1992). Tulajdonképpen neki köszönhe-
tô, hogy Mátis Lilla filmjében – a kollégák, tanít-
ványok és családtagtagok szóbeli emlékidézése
mellett – meg is mutatható, hogyan értett szót a
KÚT-alapító pszichológus a gyerekekkel és szü-
leikkel családközpontú terápiái során.

1992. április 29-én Virág Teréz – nomen est
omen – a Teréz körúton nyitotta meg a KÚT-
szakrendelôt, hogy a társadalmi traumatizációt
elszenvedettek, elsôsorban a holokauszttúlélôk,
feldolgozzák mindazt, amin keresztülmentek.
Tisztában volt azzal, hogy a háborút követô,
negyven évig tartó diktatórikus rendszer meg-
nehezítette az elfelejtett múlt tudatosítását; sok
zsidó család szembekerült saját identitásával,
eltitkolta származását, nem beszélt szenvedései-
rôl, ezért nem sikerült sokáig feloldani a gene-
rációk közötti kommunikációs zárlatot. „Ma-
gyarországi túlélôknél minden esetben a zsidó
múlt kényszeres elfojtását találtam. Több olyan
betegem volt, aki a »zsidó« szót a legcsúnyább
szónak tartotta, melyet nem tudtak félelem,
sokszor undor nélkül kiejteni, lehetôleg kerül-
ték kimondását. A szégyen hozzátapadt a szó-
hoz. A szégyellt szó mögött minden esetben a
szégyellt szülôi sors húzódott meg. A zsidó kül-
sô hiánya, mint felszabadulás a félelmetes stig-
mától, büszkeséget váltott ki. Az analízisek so-
rán a szégyenhelyzetek szorongássá alakultak
át. A szorongás utat nyitott a gyógyulás felé.
Csak az együtt érzô terápiás attitûd segíti mind
a gyász, mind a szégyen feldolgozását” – vallot-
ta meg, s egyúttal alkalmazta tapasztalatait.

„Ha fölteszem magamnak és mindannyiunk-
nak azt a kérdést, hogy mi a kivezetô út a gene-
rációkon keresztül mûködô traumaátadásból, a
válasz végtelenül egyszerû. Úgy kell beszélni a
múlt szenvedéseirôl, mint ami már lezárult, és
hogy közben átéljük a jelen örömét és felvillant-
suk a jövô ígéretét. Negyven évig nem voltak
szavaink a fájdalmas múlt kifejezésére. Több
mint fél századdal a vészkorszak után arra kell
szavakat találnunk, hogy kifejezzük a túlélés
örömét. Ennek hiányában nem tudunk gyerme-

keinknek és unokáinknak pozitív jövôképet ad-
ni. A KÚT Rendelôben arra törekszünk, hogy a
hozzánk fordulók képessé váljanak az élet örö-
meit megtalálni, átélni, és pozitív érzelmeiket
szavakban is kifejezni” – írta a túlélô családok-
nál a transzgenerációs traumák metakommuni-
katív átadásának folyamatát vizsgálva, a Ror-
schach-teszt jegyzôkönyveinek válaszait elemzô
utolsó tanulmánya summájaként.

Bárdos Katalin, Virág Teréz leánya szakpszi-
chológus-pszichoterapeutaként folytatja édes-
anyja hivatását a KÚT Rendelôben – mely je-
lenleg az V. kerületi Veres Pálné u. 26. alatt ta-
lálható.

•

Ahogy teltek az évek, a lefegyverzôen nyitott
és derûs, a másik emberbe mindig erôt öntô
asszonyon nem látszott az idô múlása. „Minden
porcikájában nô volt” – állították róla elisme-
rôen kolléganôi. Valóban: csinosan öltözött,
gondosan ápolta testét-lelkét-szellemét, akár-
csak könyvekkel, festményekkel, mûvészeti tár-
gyakkal saját képére formált lakótelepi ottho-
nát, amelyben ritka harmóniában élt férjével és
lelki támaszával, Kardos Péterrel, aki mindvé-
gig csöndes elragadtatással gyönyörködött fele-
sége bámulatos sokoldalúságában.

Teréz a hatodik iksz után sem panaszkodott
az idôskorral járó változások miatt, ellenkezô-
leg: inkább az érett kor elônyeit ecsetelte. Hat-
vannégy éves korában így kezdte Holocaust és az
idôskor címû elôadását: „Nem titkolt szándékom,
hogy mindannyiunknak kedvet csináljak az
öregkorhoz. Ennek az életkornak az esélye, ha
a korcsoportra jellemzô pszichés krízist, a két-
ségbeesést elkerüljük vagy legyôzzük, a teljes-
ség átélése. A korcsoport erénye a bölcsesség. A
kapcsolatkör kitágul, kilép a család és az intéz-
mények keretei közül és »az emberiséghez, az
én fajtámhoz« való tartozás élményévé tágul.

A mai »öregek« megérték, hogy a népirtás
nem sikerült, túléltük az Endlösungot. Elôttünk
vannak apává és anyává érett gyermekeink,
unokáink, dédunokáink. Megértük annak az
örömét, hogy megalakult Izrael állama. Egy-
aránt van tehát közös és személyes okunk a tel-
jesség átélésére. Ehhez a »teljesség-élményhez«
társul a halál gondolatával való kibékülés.
Erikson szerint ez az a kor, amikor át kell él-
nünk annak az örömét, hogy »azok vagyunk,
amit magunk után hagyunk«. És itt nem csak
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szellemi – és legkevésbé sem anyagi – javakra
gondolunk. Magunk után hagyhatunk egy-egy
elültetett fát, egy szépen gondozott kertet – és
legfôképpen azt hagyhatjuk magunk után, amit
a szakirodalom túlélési manôvernek nevez.”

Utolsó napjainak krónikása, leánya, így re-
konstruálta Virág Teréz váratlan eltávozásának
stációit. „Nem sokkal 70. születésnapja ünneplé-
sekor elmondta – talán, mert érzett valamit és fel
akart minket a közeledô halálára készíteni, nem
tudom –, hogy neki az életben annyi öröme volt,
hogy a halált, ha meg kell halni, el tudja fogad-
ni. Mint oly gyakran, akkor is olyan ragyogóan
nézett ki, hogy ezt a »felkészítést« egyikünk se
annak vette. Közben pedig – és a »puzzle-
darabokból« álló rész-információk csak a halála
után álltak össze egésszé – fáradni és fájni kez-
dett a teste. Fájt a mellkasa is, de ezt a fájdalmat
egy korábbi bordatörésének tulajdonította, fájt a
mozgás is, de amikor másokkal vagy velünk ta-
lálkozott, mindig összeszedte magát.

Anyám, aki tizennégy éves korától az élet fon-
tos dolgaiban egyedül döntött, aki elfogadta és
olyan szépen próbálta másokkal is elfogadtatni a
szép halál gondolatát, döntött. Mégpedig – és
ezt bármilyen fájdalmas is kimondanom – érzé-
sem szerint a halálról, haláláról döntött. Ez ter-
mészetesen nem tudatos döntés volt, hiszen a
halála napján is orvosnál volt, hogy mellkasi fáj-
dalmának kiderüljön az oka.

Huszonhárom évvel a halálát megelôzôen –
súlyos immunbetegség miatt – egyszer már ke-
rült halálközeli állapotba. Akkor együtt voltunk
a Péterffy Sándor utcai kórházban. Anyu az »A«
belosztályon, én a szülészeten. Akkor sikerült az
életért folytatott harca. Mindig azt mondta,
hogy amikor az elsô unokája megérkezett, akkor
ô újjászületett. Most, mintha ehhez a harchoz
már fáradt lett volna, vagy mintha megijedt vol-
na attól, hogy nem tud a saját teste fölött ural-
kodni, és másokra utalttá válik. (Huszonkét
éves volt, amikor én születtem, és éppen annyi-
val élte túl saját »újjászületését«.)

Anyám »túlélési manôvere« sokszorosan sike-
rült. Ô nemcsak egy-egy elültetett fát, egy szépen
gondozott kertet, apává, anyává érett gyerekeit,
unokáit »hagyta maga után«, hanem sokunkra
hagyott egy jelentôs gondolkodásmódot is. Azt,
hogy a trauma eredetét mélyen kell keresnünk.
Sokszor a társadalom az, amelyik az egyént meg-
betegíti. Ilyenkor az egyéni traumák mögött fel
kell tárni azokat a társadalmi hatásokat – üldöz-
tetést, diszkriminációt –, melyek az egyént meg-

betegítették. Ha nem ezt tesszük, a lélek nehezeb-
ben gyógyul, vagy tovább betegszik.

Azt gondolom, anyám »szépen« halt meg.
Mintha megnyugodtan átaludt volna a halálba.
Talán, mert érezte, hogy sokan leszünk olyanok,
akik gondolatait továbbvisszük, sokan teremt-
jük meg a hidat a nem-lét és lét, a halál és az élet
között.”

•

Virág Teréz önéletírásaiból testamentuma is
kiolvasható: „Magyarságom és zsidóságom úgy
ötvözôdik bennem, mint apám és anyám. … Fel-
nôttként, az átélt szörnyûséges múlt után, két,
magyarul beszélô, magyar kultúrában nevelke-
dett gyermekemnek, négy unokámnak miért ne
adtatnám át e kettôs identitás minden gazdagsá-
gát, büszkeségét, terhét és gyászát? … Magyar
költôket idézünk, magyarul álmodunk. De a
Kaddis, a S’ma Jiszroél – még ha nem is tudjuk
továbbmondani a cím és kezdô szavak után a
szövegét, még ha nem is tudunk héberül beszél-
ni, írni, olvasni –, a Tízparancsolat, az égô csip-
kebokor, az Istennel kötött ôsi szövetség sejt-
jeink legmélyén ôrzi az ötezer év emlékeit..”
(Emlékezés egy szederfára, 1994)

Gazdag életmûve három tanulmánykötetben
olvasható: az Örökbe fogadott… Gyermekanalitikus
tanulmányok – Kardos Péter szerkesztésében,
Engel Tevan István grafikáival 1996-ban, a
négy unokának: Zsófinak, Dávidnak, Orsinak,
Gergônek ajánlott Emlékezés egy szederfára –
László Klári szerkesztésében, Gerlóczy Sári raj-
zaival – ugyanabban az évben jelent meg az
Animula kiadásában. Kötetben korábban nem
közreadott tanulmányait „Mély kútba tekinték…”
címmel már halála után, családja válogatta
össze: ez a kötet tartalmazza mûveinek teljes
bibliográfiáját (mely Borgos Anna gyûjtômun-
kája). A Virág Teréz-emlékkönyv „…aki nyomot
hagyott” – In memoriam Virág Teréz címmel – Bár-
dos Katalin, Erôs Ferenc és Kardos Péter szer-
kesztésében – 2003-ban jelent meg: ebben ol-
vashatók a halála elsô évfordulóján tartott
KÚT-konferencián elhangzott elôadások, mél-
tatások.

Lám, oly sok átélt és megvalósult csoda után
Virág Teréz halál felett aratott varázslata is sike-
rült. Lényének sugárzása, eredeti gondolatai, felis-
merései, módszerei tovább hatnak most is, amikor
vele már csak tanulmányaiban, filmvásznon, ké-
pernyôn vagy képzeletben lehet újra találkozni.
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