
ANCSEL ÉVA:

A történelem csöndjei
A történelem a mindennapokban készül, akkor, amikor „semmi sem történik",
amit egy krónkiaíró egyidejűleg följegyzésre méltónak találna. Amikor például
valahol Európában egy kukorica nevű új növény magvait elvetik.

Mégis, ha a mindennapi tudat a történelemre gondol vagy arról beszél, ak-
kor nagy mozgásokra, földmozgásokra gondol: háborúkra, forradalmakra,
amelyek kimozdítják az embereket lakóhelyükről, megszokott életmódjukból,
amelyek veszedelmekkel fenyegetnek, vagy nagy remények megvalósulását
ígérik. A történelmet ezúttal én is ebben a köznapi tudat által kitüntetett érte-
lemben fogom használni. Valójában az megy végbe ilyenkor, hogy a történe-
lem láthatatlanul mozduló jéghegye kilódul, megváltoztatja a hétköznapi élet
csöndes mozgású tengerét, mely hirtelen háborogni kezd. Ahová az embereket
a történelem ilyenkor átmozdítja, ott újra működni fog a mindennapiság, bár-
mely radikálisan megváltozott, többnyire alig elképzelhetően nehezebbé vált
feltételek közt.

Mi történik akkor, amikor az emberek mozdulni kényszerülnek a közvetle-
nül történelmibe?

Azt hiszem nem ők lépnek át, valami más megy végbe. Hiszen az átlépés
azt jelentené, hogy megszűnik a mindennapiság. Márpedig annak csak meg-
szokott rendje zilálódik vagy robban szét. A történelmet az emberek éppen
földmozgásos szakaszaiban, kataklizmáiban érzékelik. Mint mámorító lehető-
séget vagy félelmetes erőt. Ilyenkor betör mindennapi életünkbe, s magával
ragadja őket vagy hozzátartozóikat. A történelemnek a megszokottól erősen,
sőt brutálisan eltérő terepein is vannak mindennapok. A lövészárkokban is
voltak — a bekerített Leningrádban is. S az emberek ezekben a mindennapok-
ban is demonstrálják múltjukat, bár nagyobb a lehetősége és valószínűsége
annak, hogy negatív vagy pozitív értelemben metamorfózis történik. A profán
hétköznapiság, a család, az onnan kiszakított ember számára például a hábo-
rúk világában átváltozik szakrálissá. A levelek és a családi fényképek erek-
lyékké lesznek; a mindennapi élet „semmiségei", a reggeli teázások megemel-
kednek, átlényegülnek az emlékezetben.

A történelem bemutatkozás nélkül lép avagy ront a mindennapokba. Ami-
kor egy háború kitör, az emberek számára ez közvetlenül azt jelenti, hogy el-
viszik a fiúkat vagy a családapákat. A pályaudvari mondatok, amelyek arra
figyelmeztetik az újdonsült katonákat, hogy el ne felejtsék a meleg kötött sálat
viselni, hogy előbb egyék meg a lepényt, mint a tartósabb pogácsát, azt jelzik,
hogy a mindennapiság megpróbálja befogadni a befogadhatatlant, a hétköznapi
keretek közé el nem helyezhetőt elhelyezni ott. Ezzel a reménytelen, meddő
kísérlettel mintegy hozzáidomítani és megszelídíteni az idegent, a makromé-
terű történelmet.

Ugyancsak erre vallanak a háborúk forgatagából küldött levelek, amelyek
írói a tradicionális, nyugalmat sugalló szerkezetet követve családjuk egészsé-
géről érdeklődnek, majd elmondják, hogy ők maguk jó vannak, csak nemigen
van mit enniük, és csomagot kérnek. Érdeklődnek az otthoni állapotok felől,
hogy például biceg-e még a család egyetlen lova. Csak ezek között a szigorúan



mindennapi kérdések és közlések között mintegy beékelve szerepel egy meg-
próbáltatásoktól szemérmesen hírt adó mondat. S nem csupán a cenzúra miatt.

Ez a történelmi hallgatagság folytatódik a kataklizmák elmúltával is.
A mindennapok már csak ezért is mindent tartalmaznak. A hétköznapi

tudat nagybetűs történelme is jelen van bennük, túl a földmozgásos időkön. Se
a tudattalan magányos világa, se a „nagy" történelem nincsenek tehát kívül a
mindennapokon, csak sajátos módon vannak jelen. Egyikkel se tud az egyén
egykönnyen ,,szót váltani". ,
írtam már metaforikusán a történelem hallgatásáról, annak a kísérletnek a
meddőségéről, hogy megszemélyesítve a történelmet, az ember vitába szálljon
vele, s netán szemére vesse, amiért nem mozdul kívánsága és hite szerint.

Most más hallgatásra gondolok. Arra, hogy az emberekben elnémulva él
tovább a történelem, s minél félelmetesebb élményeket kellett elszenvedniük,
annál nehezebben megtörhető ez a hallgatás. De annál nyomasztóbb, lelkeket
veszélyeztetőbb is.

_ Ma már csodálkoznunk kell, ha azt olvassuk Walter Benjáminnál, hogy az
első világháborúból az emberek elnémulva érkeztek haza. Már akkor? — kér-
deznénk. S csodálkozásunk minden bizonnyal jogos, mert a második világhá-
ború utáni elnémulás ahhoz nagy valószínűséggel nem is hasonlítható. De mi-
ért? Teljes válasz nincsen rá, csak megközelítő.

Az emberek hallgatnak, mert egyszerűen nem tudják artikulálni ami tör-
tént velük. Hiszen nem is egészen velük történt, tekintve, hogy nem személyi-
ségükkel, hanem többnyire anonimen voltak benne jelen. Az elbeszélések ezért
csak olyan részletekre szorítkoznak, hogy például hidegben gyalogoltak, sokat
gyalogoltak, lefagyott a lábuk.

A mindennapok embere számára a történelem emberi mércével alig mér-
hető kataklizmák alakjában válik igazán érzékelhetővé. Betör, mint egy ciklon
— útja, céljai kifürkészhetetlenek, de mindenképpen félelmetesek. Csak az a
megnevezhető belőle, ami az embert közvetlenül érinti.

A postás különleges bélyegzőkkel ellátott levelet hoz, amit reszkető kézzel
szoktak kinyitni, behívó van benne vagy értesítés a családfő, a fiú, a testvér
hősi haláláról. És a veszteség fölött vagy a veszteségben menthetetlenül felüti
a fejét a profán kérdés, hogy miből jut majd az elesett hős gyermekeinek ke-
nyérre.

Az ember nem tud mit kezdeni a nem rá szabott történelmi méretű esemé-
nyekkel és mozgásokkal, ezért — ahogy már említettem — megpróbálja a min-
dennapi élet keretei közé szorítani, de ez is egy variánsa a hallgatásnak.

Egy náci lágerbe elhurcolt asszony 1945-ben, a tábor felszabadulása után
írt leveléből idézek, amelyet Európa egy másik, hasonló helységébe írt, ugyan-
csak lágerben felszabadult kamaszkorú fiának.

,,Drága Gyurikám! Tegnap kifüggesztették itt azoknak a névsorát, akik
Buchenwaldban életben maradtak. El sem tudom mondani, mennyire megörül-
tem, hogy a te neved is ott volt a listán. Én jól vagyok, de még nem tudom,
hogy mikor indulhatok haza. Az elmaradt születésnapi ebédet mindenképpen
megkapod, a kedvenc ételeiddel. Nagyon vigyázz magadra, kisfiam, ölel anyád."

Az idézett levelet nem lenne szabad kommentálni, mégis kiemelem, hogy
az egész hangvétel arra vall; a levélíró a történelmi abszurdumhoz mint az
élet természetes velejárójához próbál viszonyulni, öröméről, hogy az életben
maradtak listáján találta gyermeke nevét, olyan hangvétellel ír, mintha egy
vizsgáról értesült volna.
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Természetesen nem gondolom, hogy külön nyelv lenne szükséges egy ilyen
kommunikációhoz. De az ember úgy érzi, valamiféle történelmi szemérmessé"
van az ilyen megszólalásban, ami már előre jelzi a majdani hallgatást. Ha a
hallgatás kíméletből történik is, bár nem valószínű, hogy ilyen egyszerű a ma-
gyarázat, akkor annyi biztos, hogy nem kímél meg senkit az elhaÜgatott múlt-
tól. Sőt! A hallgatás beszivárog a „semmiről nem tudó" utódok tudattalanjába.
Vonatkozik ez arra a nemzedékre is, amely a második világháború utáni Német-
országban eszmélt.

Az emberek személyek, s ezért is nehéz elmondaniuk azt, amit személy-
telenül kellett végigcsinálniuk, az őket személyes létükben tagadó történelmi
helyzetekben. S hallgatnak, mert azt kell hinniük, hogy létezik egy történelmi
szégyen, amit megélnek az áldozatok is, vagy talán éppen ők. Érthető lenne
ugyanis a hallgatás, ha azokra lenne csak jellemző, akik valamikor dalolva és
hazafias mámorban vonultak be egy olyan háborúba, amely igazságtalannak,
sőt gyalázatosnak bizonyult, s ahonnan nemcsak fizikailag összetörtén, hanem
megszegyenülten és megcsalatva tértek haza. Miként érthető lenne a hallgatás,
ha azok némulnának csak el, akik bűneikről vagy bűnrészességükről nem akar-
nak beszélni —. akár éreznek szégyent, akár nem.

De vajon mi magyarázza azok némaságát, akik a nácizmus üldözöttéiként
éltek meg súlyos megpróbáltatásokat? Átfogó pszichológiai vizsgálatok tanú-
sítják, hogy ez a hallgatás tipikus. Egy túlélő utódjának pszichiátriai kezelése
során derült ki például, hogy a szülők, akik egymást még nem ismerve, mind
a ketten más-más lágerben voltak, nemhogy gyermeküknek, de egymásnak se
beszéltek élményeikről.

Kategorikus magyarázat nincs. Feltételezhető, hogy megaláztatásként élték
át szenvedéseiket. Hiszen már az is megaláztatásnak érezhető, hogy az embert
„bevagonírozzák", mint szállítandó, meghatározott térfogatú tárgyat.

A nácizmus üldözöttéinek lelki sérüléseivel foglalkozó pszichológusok,
pszichoanalitikusok vizsgálatai és tapasztalatai azt mutatják, hogy e sorsoknak
— ahogy Hans Keilson írja — három szekvenciájuk volt.1 Az első, a kezdeti
fázis, amelyben az általános fenyegetettség föllép, majd a második szakasz,
amelyet az üldözöttek bujkálva vagy lágerekben töltöttek. Ámde van egy har-
madik, amely feltevések szerint nem kevesebb, hanem — bármilyen meglepő
— még több megrázkódtatással, extrém megterheléssel járt: az újra beilleszke-
dés fázisa. S e harmadik szekvenciának nevezett — nem tudni, mennyi ideig
tartó — fázissal semmineE nincs vége. Mert megdöbbentő esetek sokasága ta-
núsítja, hogy azok az utódok, akik a nácizmus leverése után születtek valami-
kori üldözöttek gyermekeiként, s akik se közvetlen tapasztalatból, se elbeszé-
lésekből nem ismerik a hitlerizmus iszonyatát, ugyancsak ki vannak szolgál-
tatva súlyos traumáknak. Sőt!

A szülők elhallgatott megrázkódtatásai — történelmi titkai — irracionális
tilalmakon, tabukon keresztül beszivárognak az utódok tudattalanjába. A szo-
rongás fertőzőnek bizonyul — lidércnyomásos álmokról azok a gyerekek is
panaszkodnak, akik előtt talán azért hallgattak a szülők, hogy éppen ettől kí-
méljék meg őket.

Az a fóbia például, amely eredetileg a gáztűzhellyel fölszerelt konyhára, az
ott-tartózkodásra vonatkozó tilalmaktól keletkezett, éppen azért, mert eredete
kideríthetetlen titkok, annál rombolóbb.

Nem elég elviselni a megpróbáltatásokat, hordani őket és élni ezekkel az
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emlékekkel — melyek bármilyen esemény hatására feltörhetnek — másként,
de talán még nehezebben.

Ugyancsak Keilson írja, hogy az Eichmann-per ezreket lökött vissza pato-
logikus állapotba, lidércnyomásos álmokba: így vált az igazságszolgáltatás is
múltat felkavaró, az áldozatokat sújtó aktussá.

Az eltemetett iszonyt — azt kell hinnünk — éppen a hallgatás örökítette
meg és örökíti át. Mert a csönd nem földel, inkább elősegíti, hogy az álmokban
még félelmetesebb arcot öítsenek a szorongások.

Az emberek face to face szituációban, szemközt a történelem legijesztőbb
arcával — talán éppen azért, mert a kegyetlenség titoktalan — több belső el-
lenálló erőt tudnak kifejteni Vagy — habár kivételes esetben — az objektív
tehetetlenséget át tudják fordítani rezignált nyugalomba.

Az egyik legkülönösebb tünemény mégis a túlélők bűntudata. Mint a hall-
gatás problémájánál, most is azzal kezdem: nem hiszem, hogy van rá apodik-
tikus válasz. Hiába mondják erről maguk az érintettek — biblikus szavakkal —,
hogy ahol annyi jó pusztult el a gonoszok kezétől, ott önmaguk ettől is gyanús-
sá váltak, pusztán azért, mert túlélték őket. Ez nem magyarázat, csak racio-
nalizáció.

Látni kell, hogy az idézett történelmi szituációk áttörik a privát egyszeri
élet kereteit, azt is, amit sorsszerűnek nevezhetünk. Mert nem privát katasztró-
fákról van szó: emberek egy önkényes feltétel alapján kiválasztattak a mások
általi megölésre, ami — azt hiszem — a mindenkiben lakozó emberiség benső
meghasonlásával jár. Mert hiszen még azok is évtizedeken át hallgattak, akik
a kisszámú ellenállók, lázadók közé tartoztak, mint a varsói gettófelkelés egyik
életben maradt vezetője.

Fölmerül a kérdés: hogyan lehetséges, hogy a frankfurti per vádló ttai nem
tanúsítottak bűntudatot, áldozataik közül pedig oly sokan annyi év után többek
közt ettől lesznek lelkileg sérültek.

Az egyik legmeglepőbb föltevésben van talán a legtöbb igazság. Gimbel
úgy véli, hogy ez a bűntudat nemcsak regresszív és patologikus, hanem lehet
benne valami pozitívum is. Az erkölcsi rend totális hiányának megrázó élménye
után ugyanis a bűntudat „azt bizonyítja az ember számára, hogy élete értel-
mes, hogy befolyással lehet saját életére és a dolgok menetére.. ."2

Ezzel visszajutottam írásom indító gondolatához: az erkölcsi világrend
tételezésének szükségletéhez. Az embernek ahhoz az alapvető igényéhez, hogy
inkább olyan világban éljen, ahol akkor is bűntudatot kell vállalnia, ha nem
tudja megnevezni bűnét, semmint olyan világban, ahol a tetteknek nincs jelen-
tőségük és befolyásuk a dolgok menetére.

Egyén és történelem viszonyának szemügyre vétele gyakran csábít, sőt
kísért arra a szélsőséges tévedésre, hogy senki sem lehet bűnös a határhelyze-
tekben. Mégis: az egyén nemcsak akkor bűnrészese a történelemnek, ha a ra-
dikális rosszat aktívan segíti. Mert bármennyire rigózus is az állítás: ha nem
is személyében, de objektíven bűnrészese azáltal is, hogy a radikális rossz mű-
ködését eltűri. Mert fennmarad az éthosz, az emberi összetartozás érvénye a
legabszurdabb módon kegyetlen szituációkban is.
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