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Úszni az árral?

Géraldine Schwarz: Emlékezet nélkül

Géraldine Schwarz Emlékezet nél-
kül című könyve első kiadásában 2017-ben jelent meg franciá-
ul  A következő évben elnyerte az Európai Könyvdíjat  Amikor 
a 2019-es német kiadáson dolgozott az anyai ágon francia, apai 
ágon német családból származó szerző, rádöbbent, hogy miköz-
ben feltárta a két család történetét, maga is mély traumán esett 
át  A német kiadás, amely a második francia és a további idegen 
nyelvű kiadások alapjául is szolgált, kevésbé ítélkező a szülőkkel 
és a nagyszülőkkel szemben, akik sem a múltban, sem a jelenben 
nem kívánták feltenni azokat a kérdéseket, amelyeket a könyv 
írója semmiképpen sem kerülhetett el  

A cím tehát a kérdések hiányát azonosítja az emlékezet hiá-
nyával, az emlékezésre való képtelenséggel  De miféle múlt hor-
dozója az apai és az anyai család? A német felmenők mannheimi 
polgárok voltak  A náci rezsim óvatosan, a lakosság tűrőképes-
ségét tesztelve hozta meg minden döntését  Hitler kancellárságá-
nak első éveiben tisztában volt vele, hogy a lakosság nagy része 
nem támogatja őt aktívan, inkább csak a szerényen növekvő élet-
színvonal elismeréseképpen eltűri a hatalmát, ami így korántsem 
olyan stabil, mint a nagygyűlések résztvevői vélhették  Mannhe-
im és környéke a birodalom későbbi „zsidótlanításának” kísér-
leti terepe volt  Az első elhurcolásokra azután került sor, hogy 
a német lakosság elfogadta: pszichiátriai betegségekben szen-
vedő vagy annak tekintett családtagjaikat a rezsim elragadja tő-
lük, és mind egy szálig megöli őket  Az apai nagyapa sem ekkor, 
sem később nem vett részt a jogfosztásban, a gyilkosságokban  
A nemzetiszocialista pártnak tagja volt, később éppen erre hi-
vatkozva kerülte el, hogy katonai szolgálatra kötelezzék  A zsi-
dó tulajdon árjásításának idején kihasználta a mannheimi zsidók 
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szorult helyzetét, és igen nyomott áron megszerezte egy olajipari 
cég tulajdonjogát  Mint minden olajipari céget, a hitleri állam a 
háború idején ezt is hadászati jelentőségűnek nyilvánította, és a 
nagyapának sikerült elintéznie, hogy ne őt, hanem párton kívüli 
tulajdonostársát kötelezzék hadiszolgálatra  A családban mind-
erről később hallgattak  Majd amikor a háború után a céget ere-
detileg tulajdonló zsidó család túlélői Amerikából kártérítésért 
folyamodtak, a nagyapa ezt hidegen elutasította, és kifejezte, 
hogy a történetben éppen ő az áldozat, mert a vállalat jövedel-
mezősége elmaradt a remélttől  Géraldine Schwarz mindezekről 
a nagyapa halála után értesült a padláson megtalált iratokból  
A család ezután sem találta helyénvalónak, hogy a múlt után ku-
takodjék  Elvégre bár a nagyapa az ő véleményük szerint is vi-
selkedhetett volna együttérzőbben, de a háború utáni megítélés 
szerint sem tehető felelőssé a náci rezsim rémtetteiért, a legcseké-
lyebb mértékben sem  Amit 1938-ban a családja jóléte érdekében 
tett, legföljebb annyiban vitatható, hogy élelmessége átlépte-e a 
jóérzés és az erkölcsösség határait  Akkor mindenesetre a fele-
ségével, Géraldine Schwarz nagymamájával egyetértésben cse-
lekedett, akit kétségtelenül magával ragadt Hitler személyisége  
Minthogy maga körül is szerette az otthonosságot és a rendet, 
ami fölött egész életében szigorúan őrködött, a rend és a szigor 
szükségességét az államéletben is lelkesen elismerte  

A francia család nagyon nehezen fogadta el, hogy Géraldine 
Schwarz édesanyja egy német fiatalemberhez ment férjhez  
Honfitársaik többségéhez hasonlóan még az 1980-as években is 
nyugalmasan éltek abban a tudatban, hogy minden rémtettért a 
gyűlölt németek felelősek  Ha Vichyre terelődött a szó, kétértel-
mű megjegyzéseket tettek, és legföljebb a kollaborációt választó 
Pétain bűnrészességét voltak hajlandók elismerni, de vele kap-
csolatban is megjegyezték, hogy kényszerhelyzetben volt, és neki 
köszönhető, hogy a német megszállás nem járt még borzasztóbb 
következményekkel  A mentegető retorikának ez a fajtája Ma-
gyarországon is gyakran hallható Horthyval kapcsolatban  Fran-
ciaországban közkeletűnek számított a nyolcvanas évek közepé-
ig, amikor történészék fényt derítettek több olyan esetre, amikor 
a Vichy-rezsim hatóságai önként, mindenféle német nyomás 
nélkül indítottak útnak transzportokat a birodalom koncentráci-
ós táboraiba  Az anyai családnak külön is volt oka Pétaint men-
tegetni  Gérardine Schwarz nagyapja egy kis falu csendőreként 
szolgált Vichy és a megszállt övezet határán  A korabeli regio-
nális újságok rendszeresen beszámoltak menekülő zsidók vagy 
ellenállók letartóztatásáról  Nem kizárt, hogy a nagyapa is részt 
vett a menedéket keresők kézre kerítésében  A család következe-
tesen hallgatott a múltnak erről a darabjáról 

Géraldine Schwarz dokumentumok, levelezések, beszélgeté-
sek és saját emlékei alapján rekonstruálja német és francia csa-
ládjának történetét, sajátos mentalitását, hallgatásuk okait, és 
mindezt esszéisztikus betétek segítségével mesterien ágyazza a 
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köztörténet folyamatába  Amikor a holokausztról beszél, a ho-
lokauszt eseményének és utótörténetének folytonossága érdekli  
Nézőpontja nem a tegnaphoz, hanem a mához tartozik  Hogy 
lássuk, miként, ahhoz először azt kell leszögeznünk, hogy az 
Emlékezet nélkül elsődleges tárgya nem az áldozatok és nem a 
tettesek traumatikus viszonya saját múltjukhoz  A célja nem az, 
hogy az áldozatok és a tettesek családjában a traumák transz-
generációs mintázatait, kialakulásuk okait és továbbélésük vál-
tozatait feltárja  Géraldine Schwarz a Mitläufer tudatára kíván-
csi, az ő hallgatásának okaira, a Mitläufer magatartásának etikai 
problémáira, és arra, hogy milyen magatartásmintákat és szemé-
lyiségtípusokat termelnek azok a családok, amelyek e múlt hor-
dozói  De ki az, akit Mitläufernek tekinthetünk, és miért nincs e 
kifejezésnek pontos magyar megfelelője? A szó ugyanis a fran-
cia kiadásban is németül szerepel, és a legtöbb fordítás, köztük 
a magyar is, ehhez a megoldáshoz folyamodott  Itt kell megje-
gyeznem, hogy a magyar fordítás, Ádám Péter és Kiss Kornélia 
munkája, példaszerű, megfontolt, pontos és stílusában tökélete-
sen visszaadja az eredeti mű egyszerre személyes és távolságtar-
tó hangütését  

A második világháború befejezése után a szövetségesek egyik 
legfontosabb, bár az Egyesült Államok, Anglia, Franciaország és 
a Szovjetunió által eltérően értelmezett célja a náci rezsim mű-
ködtetőinek felelősségre vonása volt, és az, hogy a továbbiakban 
lehetőleg ne jussanak szerephez az államéletben, a sajtóban és 
a kultúrában  Ennek érdekében öt kategóriát állítottak fel, ame-
lyekbe a vizsgált személyeket besorolták  Az első kategóriába tar-
toztak a fő felelősök, akik közül többeket Nürnbergben bíróság 
elé állítottak  A második kategóriába tartoztak azok, akiknek a 
náci fajelmélet aktív formálóiként és terjesztőiként, magasrangú 
bírókként és ügyészekként, a katonai és a rendőri szervezetek (a 
Wehrmacht kivételével) főtiszti állományának tagjaiként, továb-
bá olyan vállalattulajdonosokként, akiket a náci állam működése 
jelentős anyagi haszonhoz juttatott, kimutatható volt felelőssége 
a Harmadik Birodalom emberiesség elleni bűncselekményeiben  
A harmadik kategóriába azok tartoztak, akiknek a személyes fe-
lelőssége szintén jelentős volt a náci állam megszületésében és 
kezdeti fennállásában, de bizonyíthatóan még idejekorán elfor-
dultak tőle, és később sem vettek részt gyilkosságokban  Ilye-
nek voltak például a Tannenberg Szövetség, a Német Kereszté-
nyek elnevezésű csoport vagy a Német Hitmozgalom aktivistái  
A negyedik kategóriába azok tartoztak, akik tagjai voltak a náci 
pártnak, a náci szakszervezeteknek, vagy tagság nélkül támo-
gatói hozzájárulást fizettek, részt vettek náci nagygyűléseken, 
alacsony rangú beosztottként ellenállás nélkül végrehajtották 
az intézkedéseket, de kimutatható személyes felelősséggel nem 
tartoztak a náci állam fennállásáért és súlyos bűncselekmények 
végrehajtásáért  Egyszerűen „úsztak az árral”  Ők azok, akiket 
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Mitläufernek neveztek  Végül az ötödik kategóriába azok tartoz-
tak, akik bizonyíthatóan aktív ellenállást tanúsítottak 

A nyugati megszállási övezetekben a háború utáni eljárások 
során a vizsgált személyek harmadát a negyedik kategóriába so-
rolták be  Mivel a franciák éppen a Vichy-rezsim szerepe miatt 
jóval elnézőbbek voltak az amerikaiaknál és az angoloknál, az ő 
zónájukban az eljárások fele hozott ilyen eredményt  A társada-
lom egészét tekintve azonban nyilvánvalóan ez a legnépesebb 
csoport, a második világháború idején Németországban a lakos-
ság nyolcvan-kilencven százalékát tehette ki  Ennek a csoport-
nak a vizsgálata tehát azért is különösen fontos, mert kizárólag 
az ő bevonásukkal érhető el, hogy a holokauszt ne az úgyneve-
zett zsidók és az úgynevezett nácik történeteként éljen a köztu-
datban, vagyis ne idegen történetként, hanem azzá váljék végre, 
ami: a holokauszt maga a német, francia, magyar stb  történe-
lem  A Mitläufer magatartása ugyanakkor semmiképpen sem 
korlátozódik a náci rezsim hétköznapjaira  A 20  és a 21  száza-
di diktatúrák, autoriter rezsimek megszületése és fennmaradása 
elképzelhetetlen lett volna e passzív, alkalmazkodó, ellenállásra 
a legkülönbözőbb okok miatt rest vagy képtelen, a rendszer ál-
tal korrumpálható többség közreműködése nélkül  A Mitläufer 
magatartásának vizsgálata a német nyelvterületen meglehetősen 
későn kezdődött  Más európai országokban ilyen kutatásokról 
olyannyira nem számolhatunk be, hogy számos nyelven magát a 
jelenséget is nehéz megnevezni  Magyarul a „társutas” és a „cin-
kos” kínálkozna a megnevezésre, de más-más okból egyik sem 
használható  A „társutas” a kommunista hatalom elnevezése 
volt azokra az értelmiségiekre, akik a nyilvánosság előtt lénye-
ges kérdésekben párton kívüliként támogatták az MKP, később 
az MSZMP politikáját  A „cinkos” pedig erősen feltöltődött azzal 
a jelentéssel, amelyet Babits kölcsönzött neki a Jónás könyve har-
madik részében („vétkesek közt cinkos, aki néma”), és ettől füg-
getlenül is hangsúlyos erkölcsi ítéletet tartalmaz, míg a német ki-
fejezés éppen az erkölcsi ítélet elbizonytalanodásával szembesít  

Hogy a holokauszt túlélő áldozatai és tettesei terápiás segítsé-
get igényelnek, és ehhez pszichológiai kutatásokra van szükség, 
már az ötvenes évek elején nyilvánvalóvá vált  Ennek érdeké-
ben a legtöbbet talán a híres pszichológus házaspár, Alexander 
és Margarete Mitscherlich tette  Az ötvenes évek elején intézetet 
alapítottak Heidelbergben, ahol olyan betegeket fogadtak lelki 
panaszokkal, akik a háború borzalmait gyerekként vagy felnőtt-
ként élték át, majd anélkül folytatták az életüket az újjáépülő és 
gazdaságilag csakhamar igen sikeressé váló Nyugat-Németor-
szágban, hogy képesek lettek volna beszélni arról, amit néhány 
évvel korábban elszenvedtek, aminek szemtanúi voltak, vagy 
amit elkövettek  A pszichológus házaspár abban reménykedett, 
hogy a kezelések során a betegekkel folytatott beszélgetések és a 
kórtörténet feltárása hozzásegíti őket ahhoz, hogy megismerjék 
a háborús élmények pszichés feldolgozásának akadályait  Kuta-



 úszni az árral? 97

tásaik eredményét Die Unfähigkeit zu trauern (magyarul: A gyá-
szolásra képtelenül, Múlt és Jövő, 2014) című könyvükben adták 
közre 1967-ben  A Mitläuferként jellemezhető legnagyobb cso-
port és  gyermekeik pszichés tapasztalatai csak a nyolcvanas évek 
elején kaptak figyelmet  Az egyik kutatási összefoglalás Nadine 
Hauernek köszönhetően jelent meg 1994-ben Die Mitläufer oder 
Die Unfähigkeit zu fragen címmel  Aligha véletlen, hogy az alcím 
Mitscherlichék könyvére utal, de a gyász képtelensége helyett 
a kérdezés képtelenségét állítja előtérbe, ami megelőzi a gyász-
munkát  Amikor Géraldine Schwarz egyfajta amnéziáról, emlé-
kezethiányról beszél, ehhez a sorhoz csatlakozik  És talán az sem 
véletlen, hogy miként eredeti foglalkozása szerint Nadine Hauer 
sem volt pszichológus, hanem újságíró, aki aztán Hans Strotzka 
bécsi pszichológus professzor segítségével végezte kutatásait 
1987 és 1990 között, úgy Géraldine Schwarz is újságíróként köze-
lített saját családja történetéhez 

Interjúiban Nadine Hauer azt tapasztalta, hogy a később szü-
letett nemzedékek tagjai közül sokan erős bűntudatot éreznek, 
a szüleik azonban megtagadják, hogy a náci időkről, az akkori 
életükről beszélgessenek velük, és így szenvedéseikkel magukra 
maradnak  A gyerekek nemzedéke ezután hiába szeretne, nem 
tud az unokák kérdéseire válaszolni, mert a hétköznapi élet emlé-
kei, amelyek a „hogyan történhetett meg?” kérdését élettörténeti 
kontextusba állíthatták volna, tabusítva voltak  A holokauszt tra-
umatikus hatásának transzgenerációs jellegéről az első kutatási 
eredmények csupán az 1980-as évek elején jelentek meg  Ilyen 
volt az Almuth Massing által szerkesztett Mehrgenerationen-
Familientherapie című kötet  Massing és Hauer is arról számol-
nak be, hogy akik úgymond az árral úsztak a náci időkben, a 
terápiák során beismerik, hogy sokkal többet láttak, sokkal több 
dologról volt sejtésük, sőt tudomásuk, mint amit valaha is beval-
lottak volna maguknak  Ha nem is a gázkamrákról és Auschwitz-
ról, de rengeteg megaláztatásról és jogtalanságról, ami a szemük 
előtt történt  Ezt a tapasztalatot Géraldine Schwarz könyve is 
megerősíti  Hauer szerint a szégyenérzet volt a legfontosabb ok, 
amiért a náci idők Mitläufer többsége családi körben is ragasz-
kodott a hallgatáshoz, és ehhez társult a félelem, hogy ha beszél-
ni kezdenek a gyerekeikkel, elveszítik a tekintélyüket  Márpedig 
az ő szülőképüknek a feltétel nélküli tekintély nélkülözhetetlen 
eleme volt  A szégyenérzetre ugyanis nem csupán a Harmadik 
Birodalom rémtettei indították őket, hanem az is, hogy értékfo-
galmaik sok vonatkozásban később is megfeleltek a Harmadik 
Birodalom állameszményének  A Mitscherlich házaspár éppen 
erről számolt be 1967-es könyvében, továbbá arról, hogy ezek 
az értéktudati tényezők az apaidolhoz való ragaszkodásban ösz-
szegződtek  Ezt az idolt a náci időkben aktív nemzedék számára 
csak egy politikai vezető, Hitler testesíthette meg, akinek elvesz-
tése bevallhatatlan fájdalmat váltott ki belőlük  A gyerekek nem-
zedéke a hatvanas évek végén hirtelen olyan kritikai potenciált 



és hatalmi eszközt kapott a kezébe szüleivel szemben, amelyet a 
társadalmi nyilvánosság színterein nem lehetett nem akceptálni, 
és családi körben sem lehetett letagadni az erkölcsi igazát  Mind-
ez a hetvenes években kölcsönös meg nem értéshez vezetett, és 
ennek köszönhető, hogy a megértés és a beszélgetés útjában álló 
akadályok csak később tudatosultak  Amíg a gyerekek nemze-
déke váddal fordult szülei felé, amely felerősítette a bennük is 
meglévő bűntudatot és szégyenérzetet, mondván, ők is bűnösök, 
az ő együttműködésük nélkül nem történhettek volna meg azok 
a borzalmak, amelyek megtörténtek, addig a szülők azzal vála-
szoltak, hogy nem tudtak semmit, vagy csak nagyon keveset, 
olyasmit pedig végképp nem tettek, ami miatt jogos lenne velük 
szemben a vád  Ami kívülről a múlt feldolgozásának látszott, az 
sokáig a nemzedékek elkeseredett küzdelme volt, az önmegér-
tés esélye nélkül  Ezért érdekes és fontos észrevennünk annak a 
viszonylag erős ítéletességnek a szükségességét, ami Géraldine 
Schwarz könyvének első változatában megnyilvánult, jóllehet a 
könyv nem a hetvenes években, hanem napjainkban íródott  Az 
ítélet, ami a feltétlen tekintéllyel szembeni lázadásként értelmez-
hető, a tabu zárt kapuján dörömböl, de csak akkor teremt esélyt 
a beszélgetés terepének megnyitására, ha lelkiismeret-furdalást 
vált ki, és nem elégszik meg magával  A tényleges megértés, a 
szembesülés és a múlt megkönnyebbült bevallásának lehetősége 
csak a következő fázisban jelenhet meg  

Szándékosan utalok itt József Attila A Dunánál című versé-
nek szókészletére  Úgy vélem, ezeket a folyamatokat a magyar 
társadalom sem nyilvánosan, sem – tapasztalataim szerint – csa-
ládi körben nem járta be  És itt természetesen nem csupán a ho-
lokauszt korszakára gondolok, hiszen ugyanazok a kérdések a 
Rákosi- és a Kádár-kor magatartásmintáival kapcsolatban is fel-
vethetők, és erős gyanú támadhat, hogy amennyiben a magyar 
társadalom az elmúlt évek során újra a hatalomgyakorlás dikta-
tórikus keretei közé csúszott vissza, és nem csupán makroszin-
ten, hanem a hatalom „mikrofizikai” törvényeinek köszönhetően 
a társadalom működésének lokális tereiben is, ebben a koráb-
bi magatartásminták öntudatlan átörökítésének is meghatározó 
szerepe lehet  Mintha az állami vagy a szülői tekintély megingá-
sának első jeleire a társadalom jelentős része a tekintélyelvűség 
megerősítésével válaszolt volna, elvégre a magyar társadalmat 
évszázadokon át nem utolsósorban a tekintélyelvűség és a benne 
rejlő erőszakpotenciál tartotta össze és nyomorította meg 

Géraldine Schwarz eredetileg azért kezdett német és francia 
családjának történetével foglalkozni, mert a személyes élet kö-
rében szerette volna kitapogatni a szélsőjobboldali eszmék, a 
politikai és a hétköznapi fasizmus mai térnyerésének okait  „El-
kerülhetetlen vihar lóg a levegőben”, írja, „mintha eltűnne a vi-
lág, ahol megszülettem és nevelkedtem, mintha a szüleim álma, 
amiért egész életükben dolgoztak, a szemem előtt válna lassan 
hamuvá  Mintha egész Európában mindenki elkapta volna az 
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amnéziajárványt ” (373) Ebben a megrendült kijelentésben ön-
kéntelenül tér vissza a vihar és a hamu metaforája, amelyek a 
holokauszt emlékezettörténetében is megkerülhetetlenek, mi-
közben az ismétlődés kísértetiességét mások vélt amnéziája teszi 
még elviselhetetlenebbé  A tapasztalat fedezeteként rendkívül 
fontos, hogy a családtörténetet a köztörténet részletesen bemu-
tatott folyamataiba ágyazó könyv kilép a német történelem és 
társadalom összefüggései közül, és nem csupán Franciaország-
ra tér ki hasonló részletességgel, hanem egy-egy fejezet erejéig a 
volt Kelet-Németország mellett Ausztria, Olaszország és a kelet-
közép-európai régió, benne Magyarország is hangsúlyos voná-
sokkal van jelen az összképben  A közvetlen élmények és tapasz-
talatok folytán ebben a részben már az igényes politikai újságírás 
hangütése válik uralkodóvá  A Magyarországról szóló rész ki-
induló mozzanata 2015  szeptember 5-ét idézi, amikor a Keleti 
pályaudvaron és környékén fáradt és kiszolgáltatott menekültek 
sokasága várakozott tanácstalanul, hogy aztán a hírek hatására 
útnak induljanak Németország felé  A könyv tanúsága szerint az 
amnézia ma különösképpen hozzájárul ahhoz, hogy erkölcsi ér-
tékrendünket szélsőséges politikusok a feje tetejére állítsák  Mi-
féle Európát védelmeznek ma azok, teszi fel a kérdést Géraldine 
Schwarz, akik hangzatosan fellépnek a keresztény kontinens 
védelmében? „Egy több etnikumra és több vallásra épülő kon-
tinens civilizációját és kultúráját védik, amely semmihez sem 
fogható intellektuális és művészi gazdagságot hagy maga után? 
Vagy talán olyan kontinenst védelmeznek, ahol a nemzeti egoiz-
mus és intolerancia úthengerként tapossa maga alá a kultúrát és 
a civilizációt? Ahhoz, hogy egyiktől eljussunk a másikig, erkölcsi 
átfordításokra van szükség  Ilyenkor a jó rossz lesz, a rossz pedig 
jó  Ilyenkor az együttérzés gyengeségnek számít, a gyűlölet pe-
dig bátorságnak  És ilyenkor az amnéziások diadalmaskodnak ” 
(384)  

Ha sokszor úgy tűnik is, hogy a történelem ismétli önmagát, 
ez valójában nincsen így  Minden helyzet új mérlegelést igényel  
Újra meg újra föltehető a kérdés, mikor és hogyan működik 
helyesen az emlékezet és a felejtés a ma szempontjából, és mi 
a szerepük a politikai erkölcsök alakításában  A válaszadáshoz 
azonban ismernünk kell azokat a szociálpszichológiai mechaniz-
musokat, amelyek sokakat tettek a bűnös hatalmak bűntársává 
vagy csendes kiszolgálójává a múltban, és tehetnek ugyanígy 
ma vagy a jövőben egyaránt  Ismernünk kell a manipuláció tech-
nikáit és a hallgatás okait  Enélkül, állítja a könyv, védtelenek 
maradunk azokkal a hatalmi gyakorlatokkal szemben, „amelyek 
arra használják fel emlékezetünk, személyiségünk alapvető vo-
násainak gyengeségét, hogy újfajta identitást kényszerítsenek 
ránk, meghatározzák, kiket kell (hamisan) bűnösnek tekinte-
nünk, és feje tetejére állítják erkölcsi értékrendszerünket”  (386) 
(Kalligram, Budapest, 2020)
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