
„Irtóztató szégyen 
volt egy lánynak…” 
Szégyennarratívák Székely Magda Éden című kötetében 

Székely Magda Éden (1994) című kötete1 kétségkívül fontos darabja 
a soá személyes tanúságtételeinek: a fényképek, az emlékek őszinte, 
leplezetlen felidézése, a történetté nem formált kitárulkozás mind 
részei ennek. Az Éden egymásba fonódó, egymást értelmező emlé-
kek láncolata, ezért az első természetszerűleg adódó kérdés: ho-
gyan, milyen technikákkal idézi fel a beszélgetés a múlt eseményeit. 
Kiinduló felvetésem szerint az elbeszélésben meghatározó szégyen 
érzése alakítja is az emlékezés narratíváját. Más szavakkal: a kötet 
a szégyenérzet dinamikáját, az arról való beszédet példázza. 

Elbeszélhetőség és megközelíthetőség 

Mindaz, amit a traumaszövegek kapcsán érintenek (például a töre-
dezett elbeszélés), elmondható a szégyenelbeszélésekről is.2 Csakhogy 
amikor traumáról és traumaszövegekről beszélünk, az meglátásom 
szerint mindenekelőtt egy eseményre és az egyénre gyakorolt hatását 
érinti, a szégyen ezzel szemben egyszerre vonatkozik valamilyen ese-
ményre, az egyénre vagy a közösségre gyakorolt hatására,3 ugyanak-
kor az esemény résztvevőire is (a holokauszt esetében az áldozatokra 
és az elkövetőkre egyaránt), illetve arra is, hogyan emlékezünk vissza 
a történtekre. A szégyen ugyanis mindig interszubjektív viszonyban 
létezik,4 és mint azt Jean-Paul Sartre szentenciózusan megfogalmazza, 
„három dimenzió egységes megértését jelenti: Én szégyellem magam 
a másik előtt”.5 Noha vannak a szégyenérzettel járó testi és érzelmi re-
akciók (elpirulok, magyarázkodom, lehajtom a fejem, összehúzom 
magamat stb.), amelyek megfigyelhetők és leírhatók, mégis nehéz 
pontosan meghatározni, mi a szégyen, mert — szerteágazó kulturá-
lis, szociális, történeti és morális kapcsolódásai miatt — koronként, 
táradalmanként, sőt egyénenként változó az is, hogy mit tekintünk 
szégyenteljesnek, szégyellnivalónak, és az is, hogyan reagálunk adott 
helyzetekben.6 

Az Éden egy zsidó kisgyerek veszteségtörténete, visszaemléke-
zései anyja elhurcolásáról, saját énképét meghatározó történelmi és 
társadalmi eseményekről szólnak. Hevesi Judit szerint az Éden azt 
a kérdéssort és problémahalmazt tárja elénk, amely a soá esemé-
nyeit körülveszi, vagyis hogy „megjeleníthető-e, elbeszélhető-e 
egyáltalán a holokauszt, és ha igen, hogyan és milyen feltételek-
kel”.7 Az Éden kapcsán felmerülnek értelmezhetőségével kapcsola-
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tos dilemmák is: ha ugyanis ennyire személyes hangvételű vissza-
emlékezést olvasunk, hajlamosak lehetünk elfeledkezni arról, hogy 
szöveggel van dolgunk, és akár egészen elmozdulhatunk az élet-
rajzi és történeti kontextus, a külső referenciák irányába.8 Az ilyen 
megközelítéseknek is helye van az értelmezésekben, ugyanakkor 
vajmi keveset mondanak arról, amit olvasunk, vagyis a szövegről.9 

Az Éden műfaji besorolhatóságának kérdése is köthető ehhez a 
témához. Az Éden „provokált” szöveg,10 Mezei András kérdéseinek 
irányítása mellett pedig szépirodalmi igényű, megszerkesztett élet-
történetté válik. Az Éden ugyanúgy olvasható dialogikus formában 
megírt „kiprovokált” regényként, mint személyes memoárként, csa-
ládtörténetként, vagy a költői életművet, a fényképeket és a doku-
mentumokat kísérő széljegyzetként, kommentárfolyamként.11 Ezért 
Székely kötete jó példája annak is, hogyan határozzák meg egy tör-
ténet befogadását a különböző nyelvi, irodalmi és műfaji szabá-
lyok.12 Ha azonban annak megválaszolására törekednénk, milyen 
műfajba sorolható az Éden, az — ebben az esetben műfaji — refe-
renciák közé szorítaná a kötetet, és — akárcsak az egyoldalúan bi-
ografikus megközelítés — lezárná az értelmezést. 

Megközelítésemben az Éden olvasata kapcsán a figyelmem a 
zsidó identitás megkonstruálásának folyamatára és a holokauszt 
traumájának elbeszélhetőségére irányul, elemzésemben pedig a 
szöveget szervező narratív elemekkel foglalkozom. Úgy vélem, 
ezzel közelebb kerülhetünk annak a kérdésnek a megválaszolásá-
hoz, amelyet Hevesi érint tanulmányában a holokauszt eseménye-
inek elbeszélhetőségével összefüggésben, és amellyel Kisantal is be-
hatóan foglalkozik monográfiájában. A szégyen mint dinamikusan 
alakuló és egyszerre több nézőpontot magába sűrítő érzelem-
komplexum abban lehet segítségünkre, hogy Székely vallomásait is 
ehhez hasonló, az én és a másik (legyen az maga a gyermeki én, 
Mezei András, vagy netán az olvasó) között alakuló szövegfolyam -
ként képzeljük el. 

A szégyen reprezentációja és retorikája az Édenben 

Kálmán C. György szerint az Éden mintha „a gyerekkori éden he-
lyett mondaná el a soá történeteit — Székely Magda személyes 
soátörténetét”.13 A kötet egyúttal az anya elhurcolása miatt érzett 
lelkiismeret-furdalást beszéli el ezekkel a történetekkel: az anya el-
hurcolásának élménye, a saját identitás elvesztésének tapasztalata 
és a túlélés miatt érzett szégyen mintha egy helyettesítőláncba áll-
nának össze. 

Több szempontból is jelentéses, hogy a történet egy beszélgetés 
formáját öltötte. Mezei András kérdései keretet szabnak az emléke-
zés folyamatának, miközben nem gátolják a szabad, asszociatív em-
lékezést sem. Nem hagyják, hogy végletesen szétessen az élettörté-
net elbeszélése, egyúttal értelmezik az egyes emlékeket, amelyek 
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olykor újra és újra visszatérnek, ezzel segítik az utólagos reflexiót. 
Mindeközben engedik, hogy érvényre jusson az összes emlékezői 
szólam. A gyerek és a felnőtt, az elbeszélő és az értelmező néző-
pontjai ugyanis számtalanszor, akár egyetlen emlékképben is ke-
verednek, sőt olykor a múlt a jelenbe íródik át.14 A kötet elején Szé-
kely igazodik Mezei kérdéseihez, a történtek elmondása időben 
megközelítőleg lineáris, azonban ahogy haladunk előre az esemé-
nyekkel, egyre többször ugrál az időben, előreszalad vagy újra és 
újra visszatér korábban felidézett emlékekhez (főképp az anya el-
hurcolásának élményét és a zárdában átélt időszakot említi újra és 
újra). Ha Mezei nem fogná vissza („Ne siessünk előre…”, „Ne húzz 
előre…”), kérdéseivel nem terelgetné, nem tartaná kordában az em-
lékezés folyamatát, az Éden talán végnélküli elbeszéléssé válna. Az 
asszociatív emlékezés, az időbeli ugrások, a hirtelen és sokszor vá-
ratlan nézőpontváltások az egész kötet elbeszélésmódját meghatá-
rozzák. Ennek egyik tipikus példája, amikor Székely még a kötet 
elején az anyja alakját idézi fel: 

„Ez az egyik fő lelkifurdalásom. Alig van anyaemlékem, mert el-
lene neveltek. Mert ő nem jött csónakázni, és nem jött kirándulni. 
Ő teljesen városi ember volt, városi család voltak. Nem is bírt jól 
járni, azt hiszem, azért pusztult el annyira könnyen. Meg aztán itt-
hon is hagyta a jó bakancsát, merthogy anyagias család voltunk, 
tehát amikor őt elvitték, akkor nemcsak a jegygyűrűjét hagyta itt-
hon, de nem vette fel a csináltatott, csodálatos jó bakancsát sem 
(amit sokáig hordtam, most is itt van a szekrényemben, örököltem), 
hanem valami isten tudja milyen cipőben ment, amiben nyilván 
nem tudott járni. Hát biztos gyorsan tönkrement, szegény, az eről-
tetett menetben, a Bécsi úton.” (xviii.) 

Ez a részlet időben nagy utat jár be, ami azért is lehet, mert nem 
köthető konkrét eseményhez, hanem a lelkifurdalás érzése katali-
zátorként hívja elő az anya elhurcolásának élményét. Az elbeszélés 
egy mondatban („Nem is bírt jól járni […]”), hirtelen váltással tér át 
a kirándulások emlékéről az anya elvesztésének történetére. Ebben 
a bekezdésben az élőbeszédszerűség, az „isten tudja milyen cipő-
ben ment” szintagma, valamint a közbeékelt, sajnálkozó hangvé-
telű „szegény” jeleznek olyan erőteljes érzelemkifejezést, amelyek 
arra utalnak, hogy a múlt eseményei élénken élnek a jelenben is. 
Ugyanez szembetűnőbb az olyan részekben, amelyekben a gyer-
mek és a felnőtt nézőpontja, a megélt, elbeszélt és értelmezett tör-
ténet szálai keverednek, és ez retorikai, grammatikai váltásokban is 
tetten érhető. Ilyen a „felszabadulás” pillanatának elmesélése: 

„Aztán egyszer csak megjelent Sándor bácsi és Bözsi néni. Ten-
ger pénzért béreltek egy csónakot meg egy csónakost, aki áthozta 
őket a jégtáblák között, majd aztán átvitt minket. Az evezővel lök-
dösik el a jeget a csónak orra előtt. Nézem őket, és örömömben 
sírok. Úgy tudom, hogy a gyerekek nem szoktak örömükben sírni. 
Nem, nem lehetett elhinni, hogy vége a lidércnyomásnak, annak, 
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hogy én felelek az életemért, mert még a sváboknál is örökösen ben-
nem volt, hogy vigyázni kell, nem szabad elárulni semmivel azt, 
hogy zsidó vagyok. Apukám? Mi van az apukámmal? — Nagyon 
beteg volt — mondják —, és most sebes a csonk a műlába alatt. El-
indult ugyan velünk, de nem bírt továbbjönni. Vár az útkereszte-
ződésben. Anyukám? Ő még nem jött haza — mondják —, de min-
dennap várjuk. Ez akkor már picit befelhőzött a szívembe, de csak 
nagyon picit. Majd megjön.” (lvii–lviii.) 

Az első két mondat múlt idejű, a visszaemlékező perspektívájá-
ból szól. A harmadik mondattól („Az evezővel lökdösik…”) azon-
ban a szöveg váratlanul jelen időbe vált, az események ettől kezdve 
újra itt és most zajlanak, és ezt a múlt idejű reflexiók sem zavarják 
meg. A jelen idejű érzelemkifejezés („[n]ézem őket, és örömömben 
sírok”), az ugyancsak jelen időben elhangzó párbeszéd, a jövőbeli vá-
rakozás megfogalmazása („majd megjön”), a szóismétlések („nem, 
nem”, „picit” — „de csak nagyon picit”) azt a benyomást keltik, 
mintha az elbeszélő újra átélné a múltban történteket. A kötetben 
Székely édesanyámnak, anyámnak, apámnak szólítja a szüleit, 
ebben a részletben azonban az „anyukát” és az „apukát” keresi, ami 
szintén gyermeki perspektívát idéz. (Jellemző egyébként, hogy ez 
a becéző forma leggyakrabban olyan jeleneteknél tűnik fel, amikor 
Székely valamilyen erős múltbeli eseményt meghatározó érzelem-
ről — félelemről, szorongásról — tesz tanúbizonyságot.15) 

Az Édenben az anya elhurcolása után megélt időszak elbeszélésé-
vel az emlékezés modalitása is megváltozik. Sokkal hangsúlyosabbá 
válik a saját test és saját lélek megtapasztalásának élménye, és inkább 
az érzések — hang, íz, látvány — dominálnak, miként Székely is 
megfogalmazza: „Sajnos itt már — úgy látszik végképp csak arra em-
lékszem, ami a testemmel vagy a lelkemmel szorosan összefüggött.” 
(lvii.) Még feltűnőbb az emlékezés irányának megfordulása, hogy a 
bujkálás előtt az egyetlen testi tapasztalat az antiszemita tanítónő-
höz kötődik: „Én csak arra emlékszem, hogy végighányom az utat.” 
(xxvii.) Ehhez képest a bujkálásról szóló emlékekben lényegesen több 
testi és érzéki tapasztalat jelenik meg: „A tejre emlékszem, a szilvaí-
zes kenyérre emlékszem, a babára emlékszem.” (lix.) A zárdában töl-
tött időszakról is sok ilyen benyomást idéz a szöveg, amelyekben — 
akárcsak a korábban idézett részletekben — a jelenidőből követke-
zően hangsúlyos a múlt lezáratlansága: „Pisiszag mindenütt. Pisz-
kosgyerek-szag. Homály.” (c.), „És azok a WC-k. A zöld olajfesték, 
25-ös égő és rossz szag.” (cii.) Továbbá tipikus példája ennek az em-
lékezésnek, az a nyelvileg is rendkívül erős részlet, amikor Székely az 
egyik, Irgalmasoknál töltött éjszakáról beszél: „Valaki egész éjszaka, 
hát azt kell mondanom, jajgatott, de nem tudok rá szót, hogy az mi 
volt, milyen hang; elképesztő, nem gépi, nem állati, nem emberi, nem 
fér bele a tudatba, olyan hang volt.” (xlvii.) 

Az Édenben folyamatosan artikulált szorongás nemcsak az ül-
döztetés félelméből, hanem az identitás elfojtásából, kimondhatat-
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lanságából, mindennek a kényszerűségéből fakad, ahogy a bujká-
lás alatt a saját érzések, igények megnyilvánulásától is tartani kell. 
A kötet egészében fontos szerepet játszanak a tekintetváltások is, 
amelyek összefonódnak az önmeghatározás mozzanatával. A zár-
dai emlékek felidézésében gyakran találkozunk olyan leírásokkal, 
amelyekben Székely önmagát jellemzi, de a másik tekintetével lát-
tatja magát, ami szintén köthető a (sartre-i) szégyenstruktúrához: 
„Nekem is sok csúnyát mondtak, hiszen én ott egy kellemet len kis 
bújtatott voltam, ha az ő szemükkel nézed. És nem az enyém mel.” 
(cvi.) A saját és az idegen szembeállításában — a szégyen érzésével 
összefüggésben16 — az arcvesztés és a méltóság meggyalázásának 
gesztusait is tetten érhetjük. Különösen feltűnő, hogy a bujkálás 
ideje alatt szerzett emlékek szereplői — beleértve Magdát is — ti-
pikus karakterek lesznek: a megmentők „személyisége” eltűnik, 
majdhogynem egyetlen csoporttá olvadnak össze az emberek, el-
lentétben azzal, ahogyan korábban az antiszemita tanítónő alakját, 
a főrabbi vagy a két hittantanárnő személyét írja le az elbeszélés.17 
Magda is egy lesz a többi kislány közül (akkor is, ha csúfsága, hisz-
tirohamai miatt mégis kicsit más marad, hiszen ezért „zsidóbb”18 
másoknál): „Otthon megvolt az én kedves kis ágyam, kedves kis 
pizsamával, a zárdában meg nem volt semmi. Fekete patentharis-
nyánk volt, mint az árvaházi kislányokon, és sötétszürke flanel-
ruha, apró fehér pontmintával (…).” (cii-ciii.) 

Az Éden, ahogy arra korábban már utaltam, azt is segít nyomon 
követni, hogyan válik a soá eseményei alatt és a múlt történései felől 
szemlélve társadalmi problémává a zsidó identitás. Schein ennek ösz-
szetettségét azzal jelzi, hogy idézőjelek közé szorítja a „zsidó” szót.19 
„Távol akarom tartani magamat mindazon beszédektől, amelyek 
eleve adottnak és tudottnak tekintik, mit jelent ez a szó, mit jelent, ha 
valakit »zsidó«-nak neveznek.”20 Schein ezzel azt jelzi, hogy a „zsidó” 
összetett „társadalmi-pszichológiai identitáskonstrukció”, amely „di-
namikusan alakul a saját és az idegen tekintetek tükrében”.21 

Székely kötetében az egymást kiegészítő és értelmező emlékek 
kereszttüzében jól nyomon követhető ez a dinamika. Az anyához 
mindig olyan élmények kapcsolódnak, amelyek biztonságot jelen-
tenek a gyermek számára, és amelyek identitását sem kérdőjelezik 
meg. Az anyával való lét az „éden”,22 és az anya elhurcolásáig még 
semmilyen tekintetben nem terhelt a zsidó öntudat. Sem az „anti-
szemita és gonosz tanítónő”, sem a rugdosós gyerekek „nem igazi 
antiszemiták” (xxxi.). Székely, aki gyerekként az iskolán kívül nem ta-
lálkozik máshol antiszemitizmussal, csak utólag reflektál zsidóság-
tudatára és az üldöztetés közötti párhuzamra, különben a csillagos 
házban töltött időszakot is kellemes emlékként idézi fel. A gyermeki 
naivitás kétségkívül abban a részletben a leginkább szembetűnő, 
amely azt meséli el, hogy mivel a család menteni akarja magát, a 
felnőttek azt tervezik, kikeresztelkednek. A jelen időben kifejezett 
erős indulatok és az „undok” jelző gyermeki nézőpontot sejtetnek. 

16A szégyenkultúra alap-
fogalmai az arcvesztés, 

a megszégyenítés, a 
méltóság- és normakiol-

tás (lásd Pabis Eszter: 
i. m. 17.). 

 
17Ugyanerről lásd még 

Hevesi Judit: i. m. 212., 
illetve Vári György: „Hogy 

tűz ne hulljon Szodo-
mára”. Székely Magda 

Édene. Századvég, 
2014/4. 9–10. 

 
18Vári György: i. m. 9. 

 
19A zsidó identitás problé-

májáról hasonló szem-
pontból lásd még Erős 

Ferenc: A (zsidó) identi-
tás labirintusai. In László 
János (szerk.): Élettörté-

net és megismerés. 
Tanulmányok Pataki 
Ferenc tiszteletére. 

Scientia Humana, 
Budapest, 1998,143. 

 
20Schein Gábor: A „zsidó” 

Füst Milán naplójában. 
Literatura, 2011/3. 203. 

 
21Schein Gábor – Szűcs 

Teri: Előszó. In uők 
(szerk.): „Zsidó” identitás-
képek a huszadik századi 

magyar irodalomban, 
i. m. 7. 

 
22Két éden-élmény kerül 

elő a kötetben, mindkettő 
az anyához kötődik. Az 

egyik egy szlovéniai nya-
ralás emléke: „Anyám ki-
fekszik egy nyugágyra az 
árnyékba (…). A hasán és 
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Jellemző, hogy a gyerek fel sem fogja a történtek jelentőségét, és 
megkönnyebbül, hogy nem sikerül a kikeresztelkedés: „Kétségbe-
ejtő volt, hogy nem nyilvánulhatok meg, mert nincs hozzá se ha-
talmam, se testem, semmim. S ott álltam, hogy ha most ezek a fel-
nőttek itten kikeresztelkednek, akkor énnekem is evangélikusnak 
kell lenni. Nekem, aki olyannyira zsidó vagyok és akarok lenni. Sze-
rencsére egy undok pappal találkoztak, és elkedvtelenedve jöttek 
haza.” (lxxix.) 

A kisgyereket, akinek nincs fajtatudata, akit megkérdőjelezhe-
tetlen büszkeséggel tölt el zsidósága, az üldöztetés idején zsidósága 
miatt ítélik el. A gyermek és a környezet számára azonban más je-
lentéssel bír a zsidónak lenni, ami szintén köthető a zsidó szó körül 
zajló „örvényléshez”.23 Ez a „dinamikusan alakuló identitáskonst-
rukció” Székely visszaemlékezésében a szégyen érzése felől is meg-
ragadható. A szégyen struktúrája (tudniillik „Én szégyellem magam 
a másik előtt.”24) egyfelől hasonló ahhoz a struktúrához, amelyet 
Schein az idegen tekintetek által meghatározott „zsidó” kapcsán 
felvázol,25 másfelől a szégyen több oldalról és összetetten világítja 
meg ugyanazt a kérdéskört. 

A zsidó identitás elvesztésének problémája sokrétűen jelenik 
meg Székely Magda kötetében, azért is, mert a felnőtt utólagos ref-
lexiói már szükségszerűen mást tükröznek, mint a gyerekként átélt 
élményeken keresztül szerveződő zsidó énkép. Másrészt a gyerek 
nézőpontjából is változik saját zsidóságtudatához való viszonyu-
lása. Egyrészt megerősödik, hiszen az anya elvesztése után más 
nem marad számára, másrészt terheltté is válik: az anya elhurco-
lása, a kirekesztő mozdulat és a zárdai élet olyan „sorsesemé-
nyek”,26 amelyek kibillentik önazonosságának biztos tudatát. Mivel 
az Éden emlékei kiegészítik és értelmezik egymást, a bujkálás előtti 
és utáni történetek sok szálon kapcsolódnak egymáshoz, jól meg-
ragadhatók a narratívák közötti váltások. Az anya elhurcolásával 
megváltozik a történésekhez való viszonyulás, amit éppen a buj-
kálás előtt és a bujkálás alatt szerezett élmények közötti összefüg-
gések mutatnak meg. Az egyik ilyen emlék, amikor egy segítő azt 
mondja a „csúfolódó felnőtteknek”, hogy „nem a fajt kell nézni, 
hanem az embert”. (xlv.) A kirekesztettség, amelyet korábban egy 
„szeretetlen” családban, majd a kissámlira ülve él át a gyerek, az 
anya elvesztése után énképét, zsidóságtudatát fenyegeti. A kis-
sámli-emlékben (xii., xvii.) még önként vállalt száműzetés a kör-
nyezet viselkedésének belsővé tétele. A gyerek nem kapja meg a fi-
gyelmet, ezért elhatárolódik, eltávolodik a környezetétől, mintha 
valóban nem is létezne, nem is kellene kire figyelni. Néma szerep-
lőként követi a történéseket: „Mondtam, hogy én inkább nézem. És 
tényleg inkább néztem. Nézni szerettem.” (xvii.) Az Éden emlékei 
egymás inverzeként is értelmezhetők. Az anya elhurcolása után a 
környezet és a tekintet iránya egyaránt megváltozik. A kissámli-
emlékben még a gyerek tekint a világra, a bujkálás és a zárdában 

a lábán fekszem, ez 
az emlékem még ma is 

éden.” (viii.) A másik 
emlék ahhoz kötődik, 

amikor a kis Magda bete-
gen fekszik: „mindennap 
járt tőle [az anyától] egy 
pici ajándék. (…) Soha 

többé nem volt nekem jó 
betegnek lenni. (…) akkor 

éden volt.” (xix.) 
 

23Schein Gábor – Szűcs 
Teri: i. m. 7. 

 
24Jean-Paul Sartre: A má-

sikért való lét, i. m. 354. 
 

25Schein Gábor – Szűcs 
Teri: Előszó, i. m. 7. Ha-
sonló megközelítésben 

lásd még Jean-Paul 
Sartre: Elmélkedések a 
zsidókérdésről. Göncöl 

Kiadó, Budapest, [2002], 
57., illetve az identitás 
folyamatszerűségéről 

Kovács Éva – Vajda Júlia: 
Mutatkozás: Zsidó 

identitástörténetek. 
Múlt és Jövő Kiadó, 

Budapest, 2002, 23–24. 
 

26A sorsesemény fogal-
mát Tengelyi Lászlótól 

kölcsönzöm, aki szerint a 
sorsesemény „olyan tör-
ténéseket jelöl, amelyek 

hatására az önazonosság 
mint az élettörténet fogla-

lata meghasad és fel-
 nyílik”. (Tengelyi László: 
Élettörténet és sorsese-

mény. Atlantisz Kiadó, 
Budapest, 1998, 43.) 
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szerzett élmények elbeszélésében a világ tekintete irányul a gye-
rekre, és zsidóként határozza meg őt. 

A szégyen utóemlékezete 

Az utólagos reflexiókat követve feltűnő, milyen élesen domborítja 
ki a „zsidó” identitás és az üldöztetés problémáját a kötet. „Én 
magam lágerben nem voltam, tehát nem személyes élmény. Azt kell 
mondjam, úgy látszik, én a háború után olvastam ezekről (…). Lel-
kifurdalásom volt ugyanis azért, mert megúsztam, és tudni akar-
tam, hogy mi történt a többiekkel.” (lxx.) 

Az Éden — mivel csak az utókor emlékezete felől válnak benne 
jelentésessé bizonyos helyzetek, események, beleértve a zsidó iden-
titáshoz való viszonyulást is — azt példázza, hogy a II. világháború 
eseményei mindenekelőtt egyéni traumák, amelyek számos eset-
ben csak a későbbi elbeszélésekben válnak a közösségi diskurzus 
részévé. A kötet utolsó emlékképében is a személyesség, a belső biz-
tonság visszanyerésének élménye hangsúlyos. Ugyanakkor a mód, 
ahogyan a felnőtt emlékei keverednek a gyermekként átélt esemé-
nyekkel, arra is példát mutat, hogy — mint azt általában holokauszt-
szövegekről szólva Kisantal megfogalmazza — „a reprezentáció 
nem ártatlan, önmagában értéket képviselő adott entitás, hanem 
társadalmi szerepet tölt be, leképezi és egyszersmind alakítja az 
adott közösség történelemképét, történeti tudatát”.27 

Az Éden szégyenelbeszélésként ebben a keretben a szégyen fel-
oldására tett kísérletként, „jóvátételi stratégiaként”28 is olvasható, 
ahogy értelemszerűen a soá is felfogható szégyenteljes esemény-
ként. A „jóvátételi stratégiák” egyik formája a terápiás helyzet. Ezért 
is jelentéses, hogy az Éden interjúkötet formáját ölti: Mezei úgy kér-
dezi Székelyt, és úgy terelgeti a beszélgetést, mintha a terapeutája 
lenne. „Jóvátételi stratégiaként” értelmezhető a kompenzáló visel-
kedés is: ebben az esetben mindent megteszünk, hogy valamilyen 
módon feldolgozzuk a szégyent. Lehet, hogy sokat foglalkozunk 
azzal, ami történt, de az is lehet, hogy ki akarjuk törölni emléke-
inkből a szégyenteljes eseményeket, ezért nem beszélünk róluk, sőt 
tabusítunk — ez a helyzet áll fenn a holokauszt esetében is.29 Erre 
a hallgatásra lehet „kompenzáló” válasz, hogy igyekszünk minél 
többször felszínre hozni az emlékeket.30 Székely Magda Éden című 
kötete értelmezhető erre irányuló gesztusként is. Ebben a tartalmi 
utalások mellett az újra és újra visszatérő emlékfoszlányoknak is 
szerepe van. A fényképek pedig — úgy tűnik — pótolják az elfelej-
tett emlékeket: mintha az lenne a funkciójuk, hogy a töredékes tör-
ténetet egésszé tegyék. Mindemellett az Éden természetesen része 
azoknak a személyes visszaemlékezéseknek, amelyeknek az a célja, 
hogy életben tartsák a holokauszt emlékezetét, és segítsenek azt 
megérteni, integrálni a társadalmi gondolkodásba.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27Kisantal Tamás: Túlélő 
történetek, i. m. 54. 

 
28Vizin Gabriella – Unoka 
Zsolt: A szégyen szerepe 

a mentális zavarok 
kialakulásában I. Elméleti 

háttér. Psychiatria 
Hungarica, 2014/1. 20–21. 

 
29Hasonló gondolatokat 

fogalmaz meg Heller 
Ágnes a holokausztelbe-

szélések kapcsán is, 
amelyek szerinte is a 

szégyen feloldására tett 
kísérletekként értelmez-

hetők (Heller Ágnes: i. m. 
15.). A holokauszt tabusí-

tásáról lásd még Gyáni 
Gábor: A holokauszt 
magyar emlékezete. 

Élet és Irodalom, 
2014. április 18., 3. 

 
30Heller Ágnes: i. m. 15. 

 
31Ehhez lásd Földes 

Anna: Személyes emlé-
kezet. Élet és Irodalom, 

2014. április 30., 12.
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