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BELSÕ ÚT – A KOHOLMÁNY BOTRÁNYA

Binjamin Wilkomirski memoárja

A KOHOLMÁNY

Shoshana Felman Testimony címû könyvének egyik fejezete ar-
ról szól, hogy egy egyetemi kurzusán a diákok holokauszttúlélõk
videóra vett vallomásait nézték meg, s ez belõlük is trauma-tüne-
teket (zavarodottságot, bizonytalanságot, talajvesztést, depresszi-
ót), úgynevezett tanúskodási krízist váltott ki.1  Felman arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy a trauma a tanúságtétel meghallgatásával,
illetve olvasással is megélhetõ. Dori Laub, Felman szerzõtársa a
túlélõkkel interjút készítõk érzelmi reakcióját vizsgálva azt állít-
ja, hogy a traumatikus eseményrõl szóló beszámoló meghallgatá-
sa során a „hallgató a trauma résztvevõjévé és társtulajdonosává
válik”.2  Amikor az interjú készítõje segít a traumát átélt személy-
nek emlékfoszlányaiból koherens narratívát összeállítani, érzelmi-
leg érintetté válik, mert az összeálló történet valamiképpen az övé
is lesz, kérdései, de csak hallgatása is, részét képezik.

De mi történik az olvasókkal akkor, ha az emlékezõ, legalább-
is részben, csaló? Ha saját traumáját egy másik történetbe – má-
sok történetébe – ágyazza? Binjamin Wilkomirski (avagy Bruno
Dösekker) kisgyermekkori hányattatásait a holokauszt történetébe
ültette át: „túlélõ-memoárt” írt. Emlékei feltárása és megírása
közben maga is elhitte, hogy azok koncentrációs táborokból szár-
maznak.

Wilkomirski/Dösekker 1941-ben született Svájban, Bruno
Grosjean néven, Yvonne Grosjean törvénytelen gyermekeként.3

Édesapja nem kívánta látni, ezért az akkori svájci törvények ér-
telmében gyámot rendeltek ki mellé. Körülbelül másfél éves ko-
ráig havonta költözni kényszerülõ anyjával élt, nagyon rossz anya-
gi körülmények között, majd gyámja intézkedései következtében
árvaházba, és több nevelõcsaládhoz került, s végül ötéves korá-
ban a Dösekker család, egy jómódú orvos és felesége fogadta örök-
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be. Gyermek- és ifjúkora eseménytelen volt. Zenetanár és hang-
szerkészítõ lett, megnõsült, három gyermeke született, majd elvált.
Vér szerinti anyja halála után, 1981-ben jogi úton szerzett részt
annak örökségébõl. 1985-ben örökbe fogadó szülei is meghaltak,
komolyabb vagyont hagyva rá.

Mindezt Daniel Ganzfried  derítette ki,4 1998-ban, három év-
vel azután, hogy a Suhrkamp kiadó megjelentette Binjamin Wil-
komirski Töredékek. Egy háborús gyermekkor emlékei 1939–1948
címû könyvét. Ganzfriedet eredetileg arra kérték fel, hogy írjon
egy cikket Wilkomirskiról, az író-zenészrõl, s õ az anyaggyûjtés
közben felmerülõ kétségei nyomába eredt. Azt állította, hogy
Wilkomirski valójában Bruno Dösekker, aki koncentrációs tábort
„csak turistaként láthatott”, könyve tehát tudatos csalás, veszé-
lyes visszaélés a holokauszt emlékével.

A Töredékek 1996-ban angolul is megjelent, majd kilenc to-
vábbi nyelvre lefordították. Igazán nagy eladási példányszámot
nem ért el, de a kritikusok magasztalták,5 nagy médiasiker lett,
neves irodalmi díjakat nyert6 (ezek egy részét késõbb visszavon-
ták). Sok olvasója, személyesen érintettnek érezve magát, együtt-
érzõ leveleket írt a szerzõnek. Wilkomirski ismertté vált, felolvasó
körutakat szerveztek neki, amerikai gyermek-holokauszttúlélõk
csoportjai hívták meg, életinterjúját videóra vette a washingtoni
Holokauszt Emlékmúzeum. Elõadásokban ismertette pszichotera-
peutájával közösen kifejlesztett „interdiszciplináris terápia” elne-
vezésû módszerét, amelynek segítségével azok, akik a háború so-
rán vagy más okból családjukból kisgyerekként elkerültek, s valódi
nevükrõl, identitásukról nincs fogalmuk, emlékfoszlányaikat – az
állandó életveszélynek kitett gyerekek Wilkomirski szerint sajá-
tos érzelmi, testi emlékezetet fejlesztenek ki7 – a valóság kontex-
tusába visszahelyezhetik, s így fény derülhet arra, kik õk valójában.

Valami effajta „terápia” lehetett annak a folyamatnak a kiin-
dulópontja, amelynek végpontján Bruno Dösekkernek meggyõ-
zõdésévé vált, hogy õ valójában Binjamin Wilkomirski, egy rigai
zsidó család legkisebb gyermeke, aki a gettóban végignézte apja
halálát, akit anyjától és öt testvérétõl elválasztva Lengyelország-
ba menekítettek, de aki ott mégis koncentrációs táborba,
Majdanekbe, s onnan Auschwitzba került. A táborokat túlélte, s
a háború után egy krakkói árvaházból csempészték Svájcba. Nya-
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kába akasztott névkártyáján nem volt név. Svájcban árvaházba
vitték, onnan fogadták örökbe Dösekkerék, akik zsidó identitását
és múltját ki akarták törölni az emlékezetébõl. Egészen felnõtt ko-
ráig ez sikerült is, ekkor azonban felgöngyölítette élete történe-
tét, s megértette, hogy mi áll szorongásai, rémálmai, pánikroha-
mai hátterében.

Közvetlenül a Töredékek kiadása elõtt Hanno Helblingnek, a
Neue Zürcher Zeitung korábbi irodalmi vezetõjének a kiadóhoz
intézett levele megkérdõjelezte a könyv memoár voltát. A kiadó
érdeklõdésére Wilkomirski ügyvédje igazolta, hogy Bruno Dösekker
valódi születési adatait nem lehet felkutatni. Emellett Wilkomirski
kérésére Lea Balint (egy izraeli amatõr történész, aki a második vi-
lágháború alatt elárvult zsidó gyerekek családjának felkutatásával
foglalkozik, s akinek az errõl szóló, 1994-ben Wanda listája címmel
készített filmjében8  Wilkomirski is szerepelt a családjukat keresõ
gyermek túlélõk egyikeként) biztosította a kiadót arról, hogy
Wilkomirski története hiteles. A kiadó ezek után arra kérte
Wilkomirskit, hogy írjon utószót a memoárhoz. Az utószóban
Wilkomirski azt mondja, olyan társadalomban nõtt fel, amely „nem
akarta vagy nem volt képes meghallgatni”, amely szerint a gyerme-
keknek nincs emlékezete. De a többi identitását vesztett gyermek
túlélõhöz hasonlóan az õ emlékeit sem sikerült végérvényesen tö-
rölni. Gyerekkorában új identitást kapott, papírokat, de nem való-
di születési bizonyítványt. Az ott szereplõ születési dátumnak

„semmi köze sem ennek az évszázadnak a történelméhez, sem
az én személyes történetemhez. Jogi lépéseket tettem annak
érdekében, hogy ezt a rám kényszerített identitást annulálják.
A jog által elismert igazság nem egyenlõ egy élet igazságával.”9

A Töredékek megjelenésével egy idõben zajlott az a vita és bot-
rány, amelyben nemzetközi zsidó szervezetek támadták a svájci
bankokat az ott a második világháború óta elfekvõ, zsidó tulajdon-
ban volt bankszámlák miatt. Ennek következtében a svájci értel-
miség és a politikai vezetés szembesült azzal a kérdéssel, hogy mi-
lyen is volt Svájcnak a háború alatt a zsidó menekültekhez való
hozzáállása, hogy miért és hogyan korlátozták az országba befogad-
ható zsidók számát, s hogy ez valójában nem a fennen hirdetett,
tradicionális függetlenséget és semlegességet, hanem a hitleri Né-
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metországgal való kollaborációt jelentette. Wilkomirski tehát
ügyesen védi ki elõre a memoárja hitelességével szemben poten-
ciálisan felmerülhetõ kételyeket, azzal a – társadalmi érzékenysé-
geket éppen akkor igen erõsen érintõ – kijelentésével, hogy a sváj-
ci társadalom a túlélõk emlékeirõl nem hajlandó tudomást ven-
ni.10  Talán legékesebb bizonyítéka annak, hogy Wilkomirski a szó
szoros értelmében nem csaló, hogy nyílt levélben kérte a Svájc-
nak a Harmadik Birodalomhoz fûzõdõ viszonyát vizsgáló függet-
len történészekbõl álló Bergier Bizottságot, hogy az õ gyermekko-
rát is vonják kutatásuk körébe.

A könyv megírásával Bruno Dösekker mindenesetre új iden-
titáshoz, új névhez, új élethez jut, amelyhez ragaszkodnia kell.
Rachel Rosenblaum tanulmányában ezt azzal magyarázza, hogy az
életét elhagyott gyermekként kezdõ Bruno Dosekker negyvenéves
korában, válása, édesanyja, nevelõszülei halála után újra elhagyott
lesz, „olyasmit élt át, amit Winnicott végzetes szorongásnak
nevez”. Az írás segítségével pedig „újraalkotja önmagát”. Rosen-
blaum meggyõzõen világít rá, milyen implikációi vannak Dösek-
ker névválasztásának: a bibliai Benjamin a haldokló Ráchel fia.
Ráchel a Ben-oni – „bánatom fia” vagy „életerõm fia” nevet adja
neki, de apja, Jákob (aki szintén elveszíti saját nevét, és újat kap:
Izraelnek hívják) Ben-jaminnak nevezi, ami azt jelenti, „éveim
fia” vagy „jobbkezem fia”. Bruno tehát egyrészt „apát követel”,
másrészt „Izrael fiaként születik újjá”, amikor Binjaminnak nevezi
magát. A Wilkomirski szintén beszélõ név, a willkomm/wellcome
szó cseng vissza benne, vagyis „Bruno a nem várt gyermekbõl szí-
vesen látott, üdvözölt gyermekké válik”. Pszichoanalitikus érte-
lemben megéli a fikciót, s ez a valóságérzet megbomlásával jár
együtt. Ezzel magyarázza Rosenblaum Wilkomirski ellentmondá-
sos viselkedését: egyfelõl tagadja, hogy Yvonne Grosjean lenne
az anyja, másfelõl részt kér az örökségébõl. Rosenblaum szerint az
sem hagyható figyelmen kívül, hogy a memoár fontos szereplõjé-
nek, Frau Grosznak – aki Krakkóból Svájcba csempészi Binjamint,
s aztán nyom nélkül eltûnik – a neve hasonlít Yvonne Grosjean
nevére, s hogy a gross szó franciául terhest jelent. A Töredékek
tehát nem egyszerûen csalás, hanem „eszköz arra, hogy egy ember
megvédje magát a széteséstõl, újra belépjen az emberi világba, és
saját szenvedését mások szavain keresztül beszélje el”.11
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Hasonló következtetésre jutnak a Wilkomirskiról hosszabban
író szerzõk, különösen Stefan Mächler, akit Wilkomirski irodal-
mi ügynöke, Eva Koralnik (maga is gyermek túlélõ, aki a neves
Liepman ügynökségnél olyan szerzõket képvisel, mint Ida Fink,
Andrej Bitov, Ryszard Kapuœciñski vagy Konrád György) bízott
meg azzal, hogy derítse ki az igazságot. Mächler kutatása igazolta
Ganzfried állításait. A Töredékeket ezután visszavonták a boltok-
ból, majd újra kiadták, de most már Mächler tanulmányának füg-
gelékeként.12 Mächler könyvébõl kiderül az is, hogy Bruno Dö-
sekker fiatal korától hajlamos volt a konfabulálásra, s hogy közel
húsz év alatt alakította ki Wilkomirski-identitását. A hetvenes
évek elején Lengyelországba utazott, ahol egy híres hegedûmûvész,
Wanda Wilkomirska koncertjét is meghallgatta. Lengyel ismerõ-
sei vették észre, hogy hasonlít Wilkomirskára. Hazatérve baráta-
inak arról számolt be, hogy megtalálta féltestvérét, máskor pedig
arról, hogy Wilkomirski nevû családja, szülei és öt testvére nyo-
maira bukkant.13 Már 1983-ban megszületett egy az életérõl szóló
film ötlete, amelynek története nagy vonalakban megegyezett
volna a Töredékek történetével. Emlékeit aztán pszichológusa ta-
nácsára kezdte leírni, s ezekbõl állt össze a memoár.

Mächler (és Lappin) a Töredékek számos elemének forrását fel-
kutatja. Bizonyos részek egyszerûen más irodalmi mûvekbõl (a
Heidi címû gyermekregénybõl például), filmekbõl származnak,14

mások pedig valódi személyek Dösekkernek mesélt történetét tu-
lajdonítják el. Például a könyvben Karola (illetve az angolban
Mila) néven szereplõ K. M. Mächlernek elmondja, hogyan ismer-
kedett meg Dösekkerrel és mesélt neki az életérõl – a koncentrá-
ciós táborról és a krakkói árvaházról. A könyvben mindez, noha
bizonyos változtatásokkal, Wilkomirski saját történeteként jele-
nik meg. Más motívumok (például hogy a kisgyereknek nem sza-
bad az ablakhoz mennie abban a házban, ahol bújtatják) forrásá-
ul a Dösekker által nagy számban olvasott a holokoausztmemoárok
szolgálhattak. Sok részlet pedig Bruno Grosjean traumatikus él-
ményekkel valóban teli kisgyerekkorának emléke, más köntösben.
Minden bizonnyal valós élmény ihleti például azt a visszatérõ
motívumot, hogy a kis Binjamint valahonnan valahová viszik,
közben õ elalszik, s mire felébred, eltûnnek azok, akik addig vele
voltak.
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Mächler felkutatta René Aeberhardot, annak a házaspárnak az
akkor tizenéves fiát, akiknél Bruno a leghosszabb idõt töltötte, mi-
elõtt árvaházba került. Aeberhard elmondja, hogy édesanyja pszi-
chésen beteg volt, agresszív kitörései voltak, s Bruno rettegett tõle.
Nyilván Aeberhard a mintája Mottinak, a Töredékek Binjaminja
legidõsebb bátyjának, akihez a memoárban elõforduló két-három
pozitív emlék köthetõ: a korcsolyázás, a memoár nyitó képe, ame-
lyet Wilkomirski Rigába, a szörnyûségek kezdete elõtti idõkbe he-
lyez, az, hogy Motti gondoskodik róla, megvigasztalja, és hogy kis
repülõgépmodellt készít neki. Ezt a modellt Aeberhard lánya meg
is találja annak a háznak a padlásán, amelyben Bruno ezzel a csa-
láddal élt, és amelynek – lengyel parasztházként – pontos leírását
kapjuk a Töredékekben. A Töredékek-beli lengyel paraszt durva fe-
lesége, aki Binjamint a pincébe zárja, nem más tehát, mint Frau
Aeberhard. Kiderül az is, hogy Aeberhardéknál Brunót az anyja
rendszeresen látogatta, õ lehet tehát a memoár elegáns hölgye; il-
letve az is elképzelhetõ, hogy Aeberhardék vitték el Brunót kór-
házban fekvõ édesanyját meglátogatni. A memoárban ez a koncent-
rációs táborban történik, egy õr viszi el Binjamint a kórházbarakk-
ba, ahol sok beteg nõ között az egyik ágyon fekszik valaki, akirõl
azt mondják neki, az édesanyja. Aeberhard azt mondja, ennek va-
lós alapja az lehet, hogy akkoriban nagy kórtermek voltak a svájci
kórházakban, és valóban csak suttogni volt szabad, ahogy a memo-
árban sem szólalhatott meg Binjamin e látogatás alatt.

BELSÕ ÚT

Bruno Dösekker tehát saját gyermekkorából származó emlékeit
építette be egy holokausztnarratívába. De miért éppen a holo-
kauszt, a koncentrációs táborok szolgáltak számára megfelelõ se-
gítõ közegként, amelyen keresztül történetét elmondhatta? S hon-
nan származnak azok a részletek, amelyeknek sem más történetek-
ben – akár mesékben, akár holokauszt-történetekben, akár má-
soktól szerzett élettörténetekben –, sem pedig Bruno Dösekker
gyermekkorában nem találni nyomát? Ráadásul ezek a Töredékek
legerõteljesebb (nem esztétikai értelemben), az olvasókból a leg-
nagyobb hatást kiváltó részei. E horrorisztikus, brutális részletek-
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ben, amelyek a koncentrációs táborokban átéltekrõl hivatottak
szólni, feltárul a beszélõ téveszmés belsõ világa. És ezek azok, ame-
lyek miatt sokan annak ellenére is értékesnek tartják a memoárt,
hogy kiderült róla, hamis. Blake Eskin idézi Robert Krell pszichiá-
terrel, traumaszakértõvel folytatott beszélgetését. Krell szerint „ha
Wilkmoirski nem autentikus is, de elmond valami gyönyörût a
gyermek túlélõk emléktöredékeirõl. És ennek kell hogy legyen
valami alapja. (…) Elképzelhetõ, hogy [a nevelõszülõk] bántal-
mazták (…), és saját külön koncentrációs táborának látja, ami
vele történt.”15  Érzelmi értelemben ezek a részletek a leghitele-
sebbek, minden hihetetlenségük ellenére. A bennük tükrözõdõ
szenvedés, amely a felnõtt Dösekkerbõl is árad, és amelytõl nehe-
zen szabadulnak, akik találkoztak vele, gyõzte meg az olvasókat.16

Binjamin a barakkban látja, amint éhezõ csecsemõk saját le-
fagyott kezükrõl rágják le a húst. Leírja, hogy egy a gyerekekkel
fagolyóval labdázó kápó egyszercsak szétzúzza egyikük fejét a lab-
dával. Azokat a gyerekeket, akik nem a latrinába pisilnek, azzal
büntetik, hogy péniszükbe botot dugnak, és azt eltörik – vagyis
letörik a péniszüket. A barakkban a gyerekek éjszaka egy vödörbe
végezhetik a dolgukat. A vödör hamar megtelik, s egy fiú sír és
panaszkodik, hogy fáj a hasa. A gyerekek félnek, hogy a zajra az
õrök odajönnek, de nem tudnak mit tenni. Binjamin elrémülve
hallja, hogy hangosan kimondja, amire gondol: a fiú a fekvõhe-
lyen könnyítsen magán. Másnap, amikor az õrök észreveszik, mi
történt, a fiút megölik. Binjamin vergõdik, hogy vajon szóljon-e,
õ biztatta, aztán pedig azért retteg, nehogy a többiek elárulják,
végül pedig azért, mert tudják, hogy gyilkos. A felnõtt Dösekker-
Wilkomirski Eskinnek meséli, hogy izraeli rabbikat kért meg, ér-
tékeljék a tettét, s õk felmentették: gyerekként nem lehetett fo-
galma arról, mivel járhat, amit tesz.17 Ez is azt mutatja, teljes az
identifikáció a fikciós énnel és annak szenvedésével.

A könyv sajátos asszociatív technikája18 miatt ezeket a részle-
teket csak felsorolásban lehet egymás mellett nézni. A memoár
húsz rövid fejezetbõl áll, amelyek szinte mindegyike különbözõ
életszakaszokat játszat egymásba. A fejezetek elején a narrátor gya-
korta elmondja, hogy a következõkben elbeszélt emlékek nem
teljesek, nem tudja, mikor, hol történtek meg vele az adott ese-
mények. Ezek után sokszor jelen idõben, az átélõ gyerek bizony-
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talan nézõpontjából láttatva mondja el az emlékeket. Jellemzõ a
metonimikus látás: az õröket a gyerek uniformisoknak vagy csiz-
máknak nevezi.19  Máskor a már határozottabban körvonalazódó
svájci árvaházi, illetve örökbe fogadó családjánál töltött idõszak-
ban emlékszik vissza egy-egy kiváltó élmény hatására táborbeli
eseményekre (például az árvaházban az asztalra kitett kenyér sza-
ga juttatja eszébe, hogy kenyeret kapott az anyjától, amikor a ba-
rakkbeli kórházban meglátogathatta). Ha egymás mellé helyezzük
ezeket a részleteket, az a feltûnõ bennük, hogy egy bántalmazott
gyerek félelmeihez, de fõként pszichés fejlõdésének fontos állo-
másaihoz köthetõk, a lehetõ legprimérebb módon: a csecsemõ éh-
ségéhez, amikor az a kezét rágja, illetve a szobatisztasághoz. Mint-
ha ezek a jelenetek egyrészt a csecsemõkori elhagyatottság, éhe-
zés kivetítései lennének, másrészt a pszichés fejlõdés eme állomá-
sain elkövetett „bûnökért” – a bepisilésért és bekakilásért – járó
büntetések kegyetlen mesévé formálásának tûnnek. Ahogy töb-
bek között Bruno Bettelheim A mese bûvölete és a bontakozó gyer-
meki lélek címû könyvébõl tudható, a gyermekmesék hasonló
mechanizmussal képesek a gyermek tudatalattiját eredményesen
megszólítani: a Jancsi és Juliska például az anyáról való leválással
járó szorongást, az önállóság kezdetét meséli el szimbolikusan.20

A könyv 12. fejezetében egy halott nõ hasából egy patkány
bújik elõ. Ez a memoár kulminációs pontja. A bevezetõ képben
Binjamin a barakk mellett a sárban ül és játszik, mellette halott,
meztelen nõk halomban egymáson. A gyerek elmélkedik: a na-
gyobbak azt mondták neki, hogy a gyerekek az anyjuk hasában
nõnek, mielõtt megszületnek.

„Ez azt jelenti, hogy minden anyának meg kell halnia, ha
megszülettek a gyermekei?”

Egyszercsak valami mozgást lát – az egyik halott nõ hasa mozog.

„Egy gyerek akar abból a hasból kijönni? Hogy lehet? A nõ
halott.”

A nõ hasán levõ sebbõl egy patkány ront ki.

„Láttam, láttam! A halott nõk patkányokat szülnek! Patká-
nyok – a gyerekek halálos ellenségei a táborban. A patkányok
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megtámadnak minket éjjel, soha be nem gyógyuló fájdalmas
sebeket hagyva (…). »Anyám, mama, mamám, mit tettél?«
Nyitom a számat, hogy sikítsak (…), de nem jön ki semmi a
torkomon. (…) Zajt hallok mélyen belülrõl, csörrenést és re-
csegést, mint amikor valami törékenyre rálépnek. Aztán
hosszú csönd. (…) Üres az elmém, mindent elfelejtettem.
Nem tudom, ki vagyok. Ki vagyok? Újra és újra megérintem
a lábamat. (…) Bõr ez, vagy inkább szürke szõr? Patkány va-
gyok vagy ember? (…) Semmi nem kapcsolódik semmihez
többé. Semmi nincs a helyén. (…) Ilyen meghalni? Haldok-
lom? Nem maradtak érzéseim. Nem érzem, hogy lélegzem,
nem érzem az örökös éhséget és szomjúságot sem. Puszta szem
vagyok, beengedem, amit lát, vissza nem adva semmit.”21

Ez a rész azt mutatja meg, miként látja magát Binjamin a vi-
lágban. Önértelmezése – számára elfogadhatatlan módon – a pat-
kányokkal rokonítja. Majd pedig a felnõtt Wilkomirski egy em-
lékérõl is tudomást szerzünk: elsõ gyermeke születésekor rosszul
lesz, amikor meglátja megszületõ gyermekének fejét – haját. Ez az
egyetlen pont a könyvben, ahol ilyen közvetlen kapcsolat létesül
gyerek- és felnõttkor között. Az asszociációk révén –

„és megint, mint egy visszhangot régebbrõl, halottam a csör-
gõ, recsegõ hangot a mellkasomban”

– érthetõ, hogy patkányt vél elõbújni felesége hasából. Honnan
vesz valaki ilyen asszociációt, téveszmét? Csakis saját belsõ vilá-
gából. De ez a belsõ világ rémisztõbb annál, hogy sajátjaként és
valóságosként fogadhassa el. Ezért van szükség arra, hogy egy
másik, külsõ történettel, az ismerhetõ legrémisztõbbel, a holo-
kuaszt történetével magyarázza.

Az elsõ gyermek születése felidézi a saját születést. Az apa ma-
gát látja fiában. Az õ anyját, Yvonne Grosjeant, már vele terhe-
sen, biciklibaleset érte – mintha innen eredne a csörgõ-recsegõ
hang, amelyet Wilkomirski a mellkasában vél hallani. Az anya sú-
lyosan megsérült, hosszú ideig kómában volt. Ez alatt az idõ alatt
derült ki, hogy terhes, s a kórházban maradt gyermeke születéséig.
Így született Bruno Grosjean, egy kómában fekvõ asszony méhében
növekedve. Bruno Grosjean téveszmés belsõ világában õ maga a
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patkány, az éhezõ csecsemõ, s késõbb az, aki bekakil, és ezért halá-
los büntetésre számít. És õ megteremti Binjamin Wilkomirskit,
akivel mindez a koncentrációs táborban történt. Bruno Grosjean
belsõ útja Binjamin Wilkomirski külsõ útjává változik. Belsõ út,
innen a hitelessége. Igaznak hat, akármilyen narratíva is társul hoz-
zá. A szöveg asszociatív felépítése, magyarázat nélkülisége, bizony-
talan, lebegõ volta is érthetõ ezek után: nem egy gyerek külvilág-
ból származó emlékeirõl olvasunk, hanem egy felnõtt által elõhí-
vott belsõ képekrõl, amelyeket, akárcsak az álmokat, csupán így,
asszociatív módon, logika és kontextus nélkül és mindig jelen idõ-
ben lehet felidézni és jelentésükön tûnõdve elmesélni. Annál is
inkább valószínû ez, mert az emlékezetkutatások meggyõzõen állít-
ják,22  hogy narratív emlékezet hároméves kor után alakul ki, s még
akkor is a környezet – jó esetben a szülõk – közremûködésére tá-
maszkodik, vagyis a narratív módon felidézhetõ korai emlékek ke-
vés kivételtõl eltekintve azok lesznek, amelyekrõl meséltek is ne-
künk. A gyerekkori traumatikus eseményekrõl, mint például ho-
meopátiás vagy pszichoterápiás esetleírásokban ez olvasható, a fel-
nõttben általában marad valamiféle belsõ kép, testi érzet (például
egy esés esetében a könnyûség érzete) vagy érzelem (ijedtség), de
az, hogy ez a kép, érzet pontosan milyen eseményhez köthetõ, kül-
sõ segítséggel válik csak elmondhatóvá. Wilkomirski saját belsõ ké-
peihez és érzeteihez, szülõk vagy neki gyerekkoráról mesélni tudó
más személyek hiányában, a holokauszt külsõ képeit társította.

A koncentrációs táborokban elszenvedett traumákat pszicho-
lógiai szempontból azokhoz az élményekhez is hasonlítják, ame-
lyeket a csecsemõ él át élete elsõ hónapjaiban. Az ilyen traumák
„elementáris, agresszív tartalmai és frusztrációi normális esetben
az élet elsõ hónapjának primer fantáziaélményeiben dominálnak.
A fejlõdés során az elsõdleges, ún. primitív pszichés védekezési me-
chanizmusokat érettebb elhárító mechanizmusok váltják fel. Ese-
teinkben ennek úgyszólván ellenkezõjét láttuk: az átélt traumák
racionális, tudati szinten történõ »megmagyarázása« nemcsak nem
jelentette a trauma pszichés feldolgozását, hanem tovább nehezí-
tette azt: elvált egymástól a tudható tartalom és az annak megfe-
lelõ élmény.”23

Az így kialakuló hasítási, splitting-jelenség gyakori a poszttrau-
más stresszbetegség esetében is,24  és Wilkomirski memoárjában is
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több helyen megfigyelhetõ. Többször elõfordul az, hogy Binjamin
kívülrõl látja magát, mást mond, mint amit mondani szeretne, pél-
dául amikor Frau Grosz kérdi tõle, hogy elmegy-e vele Svájcba:

„»Nem, nem akarok menni«, kezdtem kiabálni reménytele-
nül, olyan hangosan, ahogy csak tudtam. (…) De megdöb-
benésemre egy hang sem hallatszott. És ebben a csöndben egy
hang halkan és tisztán azt mondta: »Igen, én is jövök.« Egy
ismeretlen hang! Vagy az én hangom volt az?”25

Ez történik abban a már említett esetben, amikor csak utólag
hallja, hogy hangosan beszélt a hasát fájlaló fiúhoz a barakkban.

Ez a hasítás jelentkezik egy másik szinten abban is, amikor a
halott nõbõl kibújó patkánnyal az én egyfelõl azonosul, másfelõl
halálos ellenségének látja. És ez a megkettõzõdés látható viszont
abban is, ahogy a gyermek Wilkomirski nem képes a táborokban
tanult, az életben maradáshoz szükséges szabályokat és normákat
a svájci árvaház normalitásával összeegyeztetni, valamint végsõ so-
ron magában a személyiség megkettõzõdésben, Dösekker Wilko-
mirskivá alakulásában is. A memoár tehát olyan belsõ képeket és
emlékeket ír meg, amelyek pszichés hatása a koncentrációs tábo-
rokban elszenvedett traumákéhoz hasonló – ezért találja éppen a
holokauszt képeit megfelelõ külsõ narratívának. A hasítás a belsõ
világ és a külvilág, a kimerevített jelen idõ és a történetté formál-
hatóság között következik be, és végpontján az én „puszta szem”,
amely a külsõ és a belsõ közötti kapcsolat létrehozására képtele-
nül fogadja be a két párhuzamos világot. Nem véletlen, hogy
Wilkomirski visszatérõ rémálmában a totális magára hagyatott-
ságot éli át:

„Félsötétben voltam, az egyetlen gyerek a földön. Nem volt
más emberi lény, sem fák, sem fû, sem víz – semmi sem volt.
Csak egy óriási kõ- és homoksivatag.”

Az álom folytatásában egy bányában a csillék hullákat visznek fel
a hegyre, és üresen jönnek vissza. Lent pedig bogarak borítanak
el mindent – nem lehet semerre menekülni:

„Ha felugranék az egyik csillére, csak elodáznám a véget. Két-
ségbeesve ébredtem, és bizonyosan tudtam, hogy nincs kiút.”26
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Ha még tovább gondoljuk mindezt – de most már némiképp a
spekuláció területére átlépve – a modern pszichológia eredményei-
nek segítségével, amelyek az anya és a magzat méhen belüli kom-
munikációjára is fényt derítenek,27  és amelyek szerint a magzat
filmszerûen látja, ami az anya tudatában és tudatalattijában zaj-
lik, azt is mondhatjuk, hogy a Töredékek bizonyos jelenetei, ame-
lyekben Binjamin a neki kedves személyeket veszti el, anyjának a
terhesség elején bekövetkezõ balesetére vonatkozhatnak. Így a
könyv nyitó jelenete, amikor a fiú apját egy teherautó löki és pré-
seli a falhoz, vagy táborbeli segítõ barátjának, Janklnak a halála,
aki a kisfiú számára érthetetlen okból – nem látja, hogyan sérül
meg – dõl a sárba és marad ott mozdulatlanul.

BOTRÁNY

Blake Eskin amerikai újságíró egy egész könyvet írt arról a csaló-
dottságról, amit Wilkomirski csalása miatt élt át. Eskin édesany-
ja családjának amerikanizált neve Wilburn, eredeti nevük Wilko-
mirski. Õk valóban Rigából származnak, s még az 1930-as évek-
ben vándoroltak ki. A Töredékek elolvasása után felvették a kap-
csolatot Wilkomirskival, és családtagnak tekintették. Eskin elõ-
szavában arról ír, hogy a vallomás mûfaja bizalmat igényel: a hall-
gató hisz a beszélõnek. „Ha a hallgató rájön, hogy bizalmával
visszaéltek, dezorientálttá válik. (…) Szét kell válogatnia a ténye-
ket és a hazugságokat, és újra kell értelmeznie régi elõfeltevéseit,
amelyek nem tudták megvédeni attól, hogy becsapják.”28

Eskin esete az olvasók által átélt csalódottság prototípusának te-
kinthetõ, hiszen õ és családja a gyakorlatban, a való életben is meg-
teszik azt, amit a Töredékek az olvasókkal kötött narratív szerzõdés-
ben kér: családot és nevet adnak neki. (Eskin egyébként a csalódás
és értelmezése hatására édesanyjával együtt Rigába utazik, hogy ott
maradt hozzátartozói nyomára leljen, s végül rá is találnak Izrael-
ben élõ, addig nem ismert rokonokra.) De Eskin kérdését tágabb
kontextusban is feltehetjük: mi volt az oka annak, hogy Wil-
komirski egyáltalán bárkit is becsaphatott, hogy téveszméit kiadó-
ja, kritikusai, olvasói nem ismerték fel? Milyen elõfeltevések szük-
ségesek ahhoz, hogy ez megtörténhessen? Miért mûködtek közre az
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olvasók becsapatásukban? És hogyan függ ez össze a csalódással, a
botránnyal és a holokuaszt ábrázolhatóságának kérdéseivel?

Mielõtt ezekre a kérdésekre válaszolnánk, szögezzük le, hogy
aki itt a leginkább be lett csapva, az nem más, mint Bruno Dösek-
ker. És aki a legjobban csalódott, az Binjamin Wilkomirski. A Tö-
redékek elõszavában Wilkomirski szerzõdést kínál az olvasónak:

„Nincs anyanyelvem, és apanyelvem sincs. Nyelvem legidõ-
sebb bátyám, Mordecháj jiddisében gyökeredzik, erre épült rá
a lengyelországi náci haláltáborok gyerekbarakkjainak bábeli
gagyogása. (…) Legkorábbi emlékeim különálló képek és ese-
mények törmelékes terepeként léteznek. Emlékfoszlányok,
borotvaéles szélekkel, amelyek, ha megérintem õket, még ma
is a húsba vágnak. Kaotikus összevisszaság, szinte kronológia
nélkül, foszlányok, amelyek állandóan a felszínre törekednek,
a felnõtt élet rendezettségével szemben, a logika törvényeit
megkerülve. Ha írni akarok errõl, félre kell tennem a felnõt-
tek rendezõelveit, hisz csak eltorzítanák, ami történt. Túlél-
tem, és sok más gyerek is túlélte. Pedig a terv az volt, hogy
meghaljunk, nem az, hogy túléljük. A terv logikája és a kivi-
telezéséhez létrehozott rendszabályok szerint meg kellett vol-
na halnunk. De élünk. Élõ ellentmondásként, a logikával és a
renddel szemben. Nem vagyok sem költõ, sem író. Csak azt
próbálhatom meg, hogy a szavakat használom, hogy a lehetõ
legpontosabban leírjam, ami történt, amit láttam…”29

Ha az olvasó elfogadja ezt az ajánlatot, Wilkomirski segítõtár-
sául szegõdik. Az olvasás lesz az az eszköz, amely által Wilkomirski
identitása legalizálható: az olvasott Wilkomirski az olvasás által
nyelvhez és így identitáshoz jut, bebizonyosodik, hogy amit mond,
mások számára érthetõ. Wilkomirski, a gyerek az olvasási szerzõ-
désben elsõsorban segítséget kér a felnõtt olvasótól. A gyerek né-
zõpontjából megírt asszociációk, fragmentumok a felnõtt közre-
mûködését kérik, annak mintájára, ahogy a gyerek emlékei a fel-
nõtt környezett segítségével válhatnak narratívává. Wilkomirski
saját bizonytalanságát hangsúlyozza, és nemcsak a könyvben, ha-
nem annak megjelenését követõen nyilvános szereplései és csa-
ládkeresése során is. A bizonytalanság révén elõre ellehetetleníti
a kételkedést, egészen addig, amíg Ganzfried, a tapintatot félre-
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téve, a bizonytalanságot valóban bizonytalanságnak nevezi, nem
pedig másfajta, szokatlan tudásnak.

Az olvasó segíthet, mert többet tud a gyerek Wilkomirskinál.
Hasonló dolgot láthatunk Kertész Imre Sorstalanság címû regényé-
ben, ahol az olvasót többlettudása tartja feszültségben, drukkol,
vegye már észre Köves Gyurka, mirõl is van szó; hiszen az olvasó
már akkor tudja, mi lesz az események kimenetele, amikor Köves
Gyurka éppen csak megpillant valamit. Csakhogy Köves Gyurka
nem kér segítséget. Nem kér nyelvet az olvasótól, sõt, éppen õ ad
nyelvet, a holokauszt törését tudomásul véve: a Sorstalanság a ké-
telyt építi be a nyelvbe. Az ott létrejövõ holokauszt utáni nyelv
traumatizáltsága, megszakítottsága éppen azt a naivitást nem enged-
heti meg többé, amellyel Wilkomirski operál, mert a naivitás ebben
az értelemben azt feltételezi, hogy a támasz – az ént megtartó saját
nyelv – keresése a törés tudomásul vétele nélkül is lehetséges.
Wilkomirski ehhez az olvasótól kéri a segítséget, olyan – naivan
csalárd – módon helyezve az olvasót mintegy a tanúvallomások
beszélgetõtársának szerepébe, hogy ezáltal a törés nyelvi tapasztala-
tát visszafordíthatónak, az elveszettet újra megtalálhatónak tételezi
– és ezzel voltaképpen a giccs tartományába kerül. Ha az olvasó elfo-
gadja ezt a szerzõdést, és felkínálja összefüggõ történet létrehozásá-
ra való képességét, becsapottsága és csalódottsága azért is lesz na-
gyon erõs, mert amikor a csalás kiderül, látnia kell, hiába próbált
segíteni. A történet érzelmi, belsõ hitelessége meggyõzte arról, hogy
a hozzá töredezetten rendelt külsõ narratíva is hiteles, s próbálta –
hiába – többlettudását e töredezettség feloldása szolgálatába állítani.

Botrány pedig akkor válik mindebbõl, ha sokan vannak azok,
akik becsaphatók. Ez azt jelenti, hogy általános értelemben is hi-
básan mûködött a kulturális tudás, a védekezõ mechanizmus, s
hogy sokaknak kell elõfeltevéseiket újraértelmezni. Wilkomirski
esete éppen azt mutatja meg, hogy sokan vannak, akik szeretnék
hinni, hogy lehetséges a naivitás, hogy lehetséges a törés felszámo-
lása. És azt, hogy ez mégsem lehetséges – csak csalás árán. A holo-
kauszt holokauszt elõtti nyelven való elmondhatatlanságának té-
tele egy pillanatra megdõlni látszott a Töredékek révén, hogy az-
tán annál erõsebben váljon újra érvényessé.

Másfelõl viszont botrány, pontosabban egyfajta nehezen tuda-
tosuló paradigmaváltás az is, hogy miközben a holokausztnak ma-

Belsõ út – a koholmány botránya



133

gának az ábrázolhatatlansága, közvetíthetetlensége, amely a szem-
tanúk öregedésével egyre élesebb kérdéssé válik, általános tárgyalt
témája, már-már axiómája a szakirodalomnak, a közgondolkozás-
ban a holokauszt képei olyannyira metaforizálódtak, mesévé, le-
gendává, a kollektív tudattalan elemeivé váltak, hogy alkalma-
sak arra is, hogy más történetek megjelenítõjeként funkcionálja-
nak. Harmadrészt pedig nagyon is elgondolkodtató az, hogy kis-
gyermekek – vagy magzatok – olyan mértékben traumatizálód-
hatnak, hogy emlékfoszlányaikat, belsõ képeiket és érzeteiket akár
a holokauszt külsõ képeivel párosítják össze. Ahogy a Jancsi és
Juliska az anyától való elválást fejezi ki a tudattalan számára jelen-
téses módon, úgy a holokauszt képei is megjeleníthetik egy csecse-
mõ, egy kisgyerek szenvedéseit. Wilkomirski memoárjában tehát
ugyanazt a hasadtságot láthatjuk, amely a holokauszt ábrázolhatat-
lanságában fejezõdik ki: a saját szenvedés a történetmondás szá-
mára kísérõ narratíva nélkül hozzáférhetetlen marad. A memoár
utolsó fejezetében Wilkomirski azt mondja:

„Soha senki nem mondta meg nekem, hogy a háborúnak
vége. Soha senki nem mondta meg nekem, hogy a tábornak
végérvényesen, bizonyosan vége.”30

Wilkomirski ott maradt, azokban az idõpillanatokban, ame-
lyekrõl memoárjában azért számolt be, hogy kiléphessen belõlük.
Úgy tûnik, hogy ezt a kilépést ez a fajta történetkészítés nem teszi
lehetõvé – a traumát így lezárt történetté tenni nem lehet, Wil-
komirski történetébõl kiderül, hogy ez a célkitûzés kudarcra ítélt.
A sokakat – mint Wilkomirski olvasóit – megszólító mesék mû-
ködésének mintájára viszont bekövetkezhet az, hogy az elfogad-
hatatlannak a kollektív emlékezetbe való el- és befogadása segít-
séget adhat (talán csak a késõbbi generációknak), s így a trauma
kimerevített pillanata az egyéni és kollektív történeti jelen idõ-
bõl a mese szimbolikusan – lelki értelemben – kollektív jelen ide-
jébe átkerülve az egyéni életút és a történeti tudás számára is el-
fogadhatóvá válik. Ha pedig a megtörtént meg nem történtté té-
telének szándéka nem hoz létre hiátust, üres helyet, a megtörtént
az idõ linearitásában is a maga helyére léphet.
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