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HErMANN IldI: 
HIáNYzó TörTÉNETEK. 

New York-i magyar zsidók történetei)1

Kik azok az emberek, akik hiányoznak ma Magyar-
országról? Miért? Hová lettek? Milyen lenne az az
ország, amelyben jelen volnának még? 

Személyesen nekem, az én életemből azok az em-
berek hiányoznak, akiket ismertem, de már meg-
haltak, és azok is, akiket ismertem, de elhagytak.
Amennyiben nem csupán magamra gondolok, nem-
csak a személyes viszonyaimra, hanem egy tágabb,
közösségi perspektívára, akkor abban az egyén ha-
lálának jelentősége eltűnik (kivéve ha valamilyen
önmagán túlmutató, szimbolikus jelentés tapad
hozzá). A kérdés relevanciája viszont megmarad,
sőt, a hiányról szóló még erőteljesebb gondolkodás-
ra sarkall. 

Hermann Ildi fotográfus készített egy megrendí-
tő könyvet, amelyben Magyarországról hiányzó
emberek hiányzó történeteit és a róluk készített ké-
peket állítja elénk. Azóta ez a narratíva még egy hi-
ányzással több lett, immár Hermann Ildi is hiány-
zik, nemrégiben tragikusan fiatalon meghalt. Nem
ismertem személyesen, ezért részemről könnyebben
kimondható: a fotóit nézegetve úgy érzem, mintha
itt ülne mellettem – legalábbis szellemi jelenvalósá-
gában. 

A könyv igyekszik egy olyan hiányt is betölteni,
amit Hermann a saját életében diagnosztizált. Nem
a halott nagymama után hagyott űrt, mert az betölt-
hetetlen, hanem azt a hiányt, ami általánosabb ér-
telemben jelentkezik a családok életében: a fiata-
labbak elmulasztják megkérdezni az idősebb gene-
ráció tagjaitól, melyek azok a történetek, amelyeket
még nem adtak tovább, mert talán nem tudtak to-
vábbadni. Nem biztos, hogy mindenkinek vannak
ilyen történetei, hiszen a továbbadhatatlanság tra-
umát sejtet. Egy feldolgozhatatlan traumával együtt
élő ember gyakorta a családtagjának tudja a legke-
vésbé elbeszélni azt, amit önmaga elől is titkol. Her-
mann Ildi nagymamája holokauszt-túlélő volt,
azokról az élményekről, amelyek a lágerban érték,
az unokájának nem beszélt. Ahogyan a legtöbb csa-
ládban, úgy náluk is csend övezte azt, amit a pokol-
ból visszatért ember magával hurcolt. 

A holokausztkutatás szakirodalmából tudjuk: tá-
volság és egy másfajta, kívülről érkező empátia kell
ahhoz, hogy a hallgatás megtörhetővé váljon. Ma-
gyarországon Kovács Éva és Vajda Júlia kezdték
el készíteni azokat az életútinterjúkat, amelyekben
a túlélőket meg tudták szólaltatni – éppenséggel a
legutolsó percben, hiszen egyre kevesebben vannak
életben azok közül, akik személyes elbeszéléseikkel
tanúsítani tudják a felfoghatatlan rettenetet. Ezek
az interjúk az oral history módszeréből indulnak ki,
mely az interjúkészítő interjúalannyal folytatott be-
szélgetései során eleve olyan információk, reflexiók
felszínre hozására törekszik, amelyek egy esetleges
memoár megírásakor aligha törhetnének felszínre
– holokausztinterjúk esetében egyébként is hozzá-
tartoznak az elfojtás mechanizmusai a traumatizált-
ság jelenségéhez. Egy-egy ilyen interjú elől sokan
azért zárkóznak el, mert félnek a már behegedni
vélt sebeket feltépni; ez az oka annak is, hogy csa-
ládtagjaiknak sem tudják elbeszélni, mit éltek át. 
A kvalitatív szociológia eszköztárával dolgozó 
Kovács–Vajda szerzőpáros Mutatkozás című könyv-
ükben kidolgozták azt a módszert, ami a holoka-
uszt-életútinterjúk metodológiai alapjává vált. Ez a
módszer az individuum sajátosságainak mélyebb
megértését teszi lehetővé. A szerzőpáros úgy véli,
hogy egy traumatizált egyén mindenekelőtt akkor
tud vallani identitásáról és traumáiról, ha azt lehe-
tővé teszi a közte és az interjúkészítő között meg-
valósult – a Másikhoz való odafordulás személyes-
ségére épülő, a buberi Én–Te kapcsolat mintájára
tételezett – viszony. Továbbá fontosnak tartják,
hogy autonómia érvényesüljön abban, ahogyan az
interjúalany elbeszéli élettörténetét, azaz a szabad-
ságot határozzák meg az „önelmondás” és az „ön-
szervezés” alapjaként.2

Hermann Ildi Magyarországról kivándorolt, je-
lenleg New Yorkban élő emberekkel készített élet-
útinterjúi mögött aligha állnak ilyesféle metodoló-
giai megfontolások, mégis, az „interjúkészítő” mint-
ha ugyanoda jutott volna el ösztönös empátiája
révén, ahová a kvalitatív szociológia módszerei ve-
zetnek. Hermann olyan embereket keresett meg,
akiket mindenekelőtt az köt össze, hogy első- vagy
másodgenerációs holokauszttúlélők, s hogy életük
egy bizonyos pontján szükségét érezték annak,
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hogy Magyarországot elhagyják.
Amikor fotóművészként nemcsak
képeket készített róluk, hanem
élettörténeteiket is meghallgatta,
akkor szimbolikus értelemben a
nagymamáját övező, ezzel együtt
őt magát is beburkoló csend meg-
törésébe kezdett. Ebben az érte-
lemben terápiás célja is van a
könyvnek – és a terápia nemcsak a
szerzőre vonatkoztatható, hanem a
befogadóra is. 

A könyv szereplőinek története-
it – melyek az interakció formai
elemeit nélkülözve egyes szám első
személyű elbeszélésekként állnak
előttünk – nemcsak a holokauszt
szervezi, hanem a 20. századi Ma-
gyarország más történelmi eseménye
is. Bár a megszólalók számára a leg-
meghatározóbb dátum 1944. márci-
us 19., a németek bevonulása, életút-
szervező és identitásképző mozzanatként jelennek
meg a háború utáni évtizedek történései is.  Az el-
beszélők többsége ugyanis nem közvetlenül a há-
ború után hagyta el Magyarországot, hanem a
negyvenes évek végén, illetve 1956-ban, ami lehe-
tővé tette, hogy megtapasztalják a kommunista ha-
talmi berendezkedés árnyoldalait is, az államosítást,
az osztályidegenség bélyegét, a tovább élő anti-
szemtizimust, az „igazságtétel” elmaradásának hi-
ányát. Többen az 56-os forradalomban való aktív
részvétel miatt disszidáltak. A sokféle történelmi
háttér és motiváció ellenére az derül ki a bemutatott
emberek élettörténeteiből, hogy mindannyiuk szá-
mára a holokauszt jelenti azt a feldolgozhatatlan
traumát, amelyben egyik oldalon az elkövetőkkel
(és szülőhazájukkal) szemben érzett vád és düh
nyilatkozik meg, másik oldalon a vágy egy új ott-
hon, egy új élet felépítésére.

A kilenc nő és öt férfi elbeszélése megrendítő. Az
elbeszélések, amelyek bár nemcsak egy ember élet-
útját foglalják magukba, hanem egy egész családét,
tömörek, szűkszavúak, zártak. Az elbeszélők kö-
zött vannak olyanok, akik közvetlenül nem élték át
a holokausztot, mindazonáltal a szüleik sorsán ke-
resztül mégis beléjük ivódott, sajátjukká vált:
ugyanazt a terhet viszik tovább magukkal, amit az
elszenvedők. S amiként ez a könyv rámutat: az ő
élettörténeteiket is ugyanaz az otthontalanság-érzés
határozza meg. Az egyik elbeszélő, Iván mondja ki
azt: „Az otthon több helyen lehet: szobákban, ahol
szerelmeskedtem, olyan tereken, ahol fagylaltoz-
tam, például Olaszországban… igazából bárhol,

ahová jó élmény köt. de önmagában olyan, hogy
otthon, nincs.” (41.) Mindez óhatatlanul eszünkbe
idézi a Sorstalanság című regényt. Kertész Imre
Köves Gyuri alakján és történetén keresztül fogal-
mazza meg, hogy a traumán való túllépést az életbe
visszavezető út eltűnése nehezíti meg leginkább. 

Az új élet felépítésében rejlő ellentmondásra
(vágy és lehetetlenség kettősségére) ez a könyv
nemcsak a verbálisan kifejezett tartalmain keresz-
tül mutat rá, hanem vizuális üzeneteivel is, melyek
az otthon metaforájára vannak felépítve: a képek
az elbeszélők otthonaiba engednek betekintést. 
A narratív identitás megképzésében segítő élettör-
ténetekben a múlt-karakter és az emlékező jelleg a
meghatározó; a fotókban az eleven élet, a „most”
jelenvalósága nyílik fel. Sőt a fotók ennél is többet
láttatnak: a képiség ereje révén ugyanis éppen
azokra a hiátusokra, avagy „csendekre” tudnak rá-
mutatni, amelyek a traumák által uralt (életút)el-
beszélésekből szükségképpen kihullottak.

Bár a fotográfiák arra szolgálnak, hogy a reális
világ leghűségesebb másolatait nyújtsák, nem pusz-
tán az úgynevezett valóságot engedik láttatni,
hanem azt is, ami mögötte van. Különösen igaz ez
Hermann fotográfiáira. Az enteriőrök és portrék
abba a műfajba tartoznak, amelyek dokumentálás-
ra alkalmasak, ezért is jelenik meg a képekben va-
lamiféle tárgyiasító és objektivizáló igény: mintha
puszta tények (bútorok, tárgyak, arcok) felsorolá-
sát végeznék el. Ugyanakkor ott érezzük mind-
egyikben a csendet és az ürességet is – dacára a mo-
solynak vagy a lakályosságnak. A fotós által „meg-

hermann ildi egyik alanyával, Vasvári lujzával, new yorkban, 
a könyv anyagának kiállítás formában történő bemutatóján
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talált” valóságtöredékek olyan szikár, egyszerű, ér-
zelmi sallangokat nélkülöző módon lettek elrendez-
ve és keretbe helyezve, hogy a kompozíciók hűvös
objektivitásuk ellenére is végtelenül személyessé
válnak. 

Ez a paradox kettősség (objektivitás és szemé-
lyesség) teszi hitelessé az arcok és az otthonok ké-
peit. S mivel a könyvben egymás mellé vannak 
állítva, ugyanúgy, ahogyan a történetek is, lehető-
ségünk nyílik arra, hogy megfigyeljük a hasonlósá-
gokat – például a tekintetekben. Mindegy, hogy a
vagonban 1944. június 6-án megszületett, és a lá-
gert csecsemőként túlélő Györgyről van szó, vagy
az 1954-ben született Csibéről, akinek édesanyja
mesélte el gettóbeli emlékeit, vagy Pipi néniről, aki
Auschwitzban töltött pár hónapot, s még mindig
úgy gondol vissza a vészkorszak időszakára, mint
amit „álmodott, de valóság volt” (60.) – az üldözte-
tés és a megaláztatás élménye minden tekintetben
ott van. Ahogyan ott van az otthontalanság tapasz-
talata is, akár szeretik a várost, amelyben élnek,
akár nem; akár honvágyat éreznek Magyarország
iránt, akár nem. A borítón szereplő Pipi néni ép-
penséggel imádja új otthonát („Amerika jó életet ad
mindenkinek. Egy ország se ad annyit, mint Ame-
rika.”, 63.), mégis ott van a tekintetében a megszen-
vedettség, a megtörtség, a hiány. Pipi nénivel szem-
ben lujzi – aki „gyökértelen értelmiségi zsidóként”
határozza meg magát, s aki magyarországi és ame-
rikai egyetemeken is tanít – arról beszél: „Nem igaz,
hogy Amerika mindenkinek a mennyország. Itt
csak a robotból áll az életed, veszel magadnak egy
ócska faházat, aztán másfél órát utazol naponta két-
szer, ha havazik, még többet, ezt csinálod egy ide-

gen társadalomban […].” (33.) Ennek ellenére is
közös bennük, amiként a könyv összes szereplőjé-
ben, hogy egyfelől átélték, hogy szülőhazájuk eluta-
sítja őket, másfelől pedig új hazára leltek egy olyan
országban, amely befogadóbbnak mutatkozott.

Otthonkereső emberek otthonaiba enged tehát
betekintést az enteriőrök révén Hermann Ildi. 
A nappalikban szinte mindenhol stílbútorokat lá-
tunk, a falakon pedig jórészt 19. századvégi vagy a
20. század első felében született festményeket,
néhol a háttérben könyvesfal is megjelenik. Nyil-
vánvaló, hogy a lakásbelsők stílusainak hasonlósá-
gát a generációs összetartozás is megalapozza, de a
legfőbb közösséget mégis az adja, hogy egy letűnt
közép-európai polgári kultúra nyomait hordozzák
magukon. A csendéleteken családi fotók sokaságát
is látjuk, porcelánkészleteket, lámpákat, órákat,
könyveket. A vizuális és tárgyi formában megőrzött
relikviák a jelenből való elvágyódás, a múlthoz, a
megszakított tradícióhoz, az elveszített eredethez
való kötődés archívumának a darabjai.

Hermann Ildi által fotográfiái és történetei nem
egyszerűen archiválnak: úgy állítanak emlékezetet
a hiány történeteinek, úgy állják el a felejtés útját,
hogy közben a hiány lényegére is rámutatnak.

JEGYzETEK

1 A könyvből vett idézetek oldalszámait a főszövegben, záró-
jelben adom meg (Scolar Kiadó, Budapest, 2019).

2 lásd Kovács Éva – Vajda Júlia: Mutatkozás. Zsidó identitás-
történetek. Múlt és Jövő, Budapest, 2002. 17–39.
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