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„Meglepőnek tűnhet, hogy a koncentrációs táborban az egyik leggyakoribb 
lelkiállapot a kíváncsiság volt. Nos, igen, amellett, hogy féltünk, 
megaláztak minket és el voltunk keseredve, kíváncsiak voltunk. Ki voltunk 
éhezve a kenyérre és arra, hogy megértsük, mi történik. Körülöttünk a 
világ fenekestől felfordult, valakinek azt fenekestül fel kellett forgatnia, aki 
azt felforgatta, saját magának is fel kellett forgatnia fenekestől a saját 
életét, hogy bemocskolja mindazt, ami addig tiszta volt.” Így kezdődik 
Primo Levi olasz író és szintén auschwitzi túlélő rövid története.  
 
Éppen betöltöttem a 16. életévemet, amikor elhurcoltak Auschwitzba, és 
igen erősen hajtott a kíváncsiság, hogy megértsem, mi történik 
körülöttem. 61 évesen  még mindig kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan 
viselkedik az emberiség nehéz körülmények között. Motiváltnak érzem 
magam abban, hogy sürgősen megakadályozzuk azt, hogy a világ ismét 
fenekestől felforduljon, ez az, amire alapozom a pszichiátriai praxisomat. 
Ahhoz, hogy röviden be tudjam mutatni személyiségemet és a 
hivatásomban megtett utamat ezeknek az éveknek a tükrében, szeretnék 
beszélni azokról az atrocitásokról, melyek hatással voltak azokra az 
attitűdökre és technikákra, melyeket megosztok betegeimmel, akik közül 
sokan saját életük katasztrofális eseményeinek túlélői.  
 
Egy sor érzelmi és kognitív lépést kellett megtennem az auschwitzi 
elnyomó környezetben ahhoz, hogy a fogva tartóink által fogva tartott 
áldozatból ráébredjek arra és felismerjem azt, hogy nagy valószínűséggel 
rendelkezem azzal a belső erőforrással, mellyel le tudom győzni fogva 
tartóimat. Valahogyan sikerült összeegyeztetnem azt az ellentmondást, 
mely szerint ők közös erővel, eltökélten el akartak minket, mint emberi 
fajt örökre tüntetni a föld felszínéről, valamint a zsidó élni akarást. Ahogy 
ezt a jelenséget Dr. A. Kornhaber elnevezte, megszületett a „létezés 
akarata”, hiszek abban, hogy akkor, amikor azt láttuk elkeseredetten, 
hogy édesanyánkat a gázkamrába viszik, akkor is erről volt szó, amikor 
engem és a testvéremet, Magdát még azokban a pillanatokban is arra 
buzdított, hogy éljünk teljes életet: „Emlékezzetek arra, hogy amit 
megtanultok, azt soha senki nem tudja elvenni tőletek.” 
 
Így még akkor is, amikor a csíkos rabruhát viseltem és le kellett 
borotválni a hajamat, magamban mentálisan elhatároztam, hogy 
visszatérek a normális életbe, hazamegyek az otthonomban, az 
edzőterembe és a táncterembe. Rövidre fogva, azután, hogy 
megérkeztünk a koncentrációs táborba, egy náci tiszt jött üdvözölni az 
újonnan érkezetteket és megkérdezte tőlünk, hogy milyen „tehetséget” 
hoztunk magunkkal a táborba. Fogva tartott társaim előre tuszkoltak. Ha 



becsuktam a szemem, én voltam Júlia a Budapesti Operaház színpadán, 
aki elkezdte gyásztáncát Rómeó teste felett. Azon az estén felfedeztem a 
„tedd meg akkor is, ha nem tudod” erejét. Aznap a barakkunk néhány 
extra adag ételt kapott, bár a kritikusok véleménye egészen biztos más 
lett volna a produkciómról. A náci tiszt nem volt más, mint a hírhedt Dr. 
Mengele, aki arról volt híres, hogy elküldte „zuhanyozni” azokat, akiknek 
akár a cipőfűzőjük is meglazult.  
 
Nem is csoda, hogy az élet és halál kérdése annyira természetessé és 
magától értetődővé vált, mint a levegővétel. A személyiségnek alá 
kellene-e vetnie magát radikális változásoknak? A „jó viselkedés” tanainak 
helyére, melyet a békeidőkben, kislány koromban tanultam meg, egyfajta 
reszkető állat került, amely azonnal megérzi a közelgő veszélyt és 
cselekszik is, hogy elkerülje azt. A munkaelosztásnál a testvérem egy 
másik csapatba került, nekik egy másik táborba kellett átmenniük. Nem 
hagyhattam, hogy ez megtörténjen, azonnal átálltam arra az  oldalra, ahol 
ő volt. Azt hiszem, egy csipetnyi álmodozást véltem felfedezni az őr arcán, 
aki aztán el is fordult a másik irányba és megengedte, hogy ott maradjak. 
Az a cselekedetem, hogy szembeszálltam a félelemmel segített abban, 
hogy legyőzzem azt a zsibbadtság érzetet, melyet bármilyen hivatalos 
személy állandó jelenléte tudott okozni. Megtanulni szembenézni a 
félelemmel és cselekedni, ez olyan hatékony technikának bizonyult, 
mellyel visszaszereztem az önbecsülésemet, és melyet később 
megosztottam diszfunkcionális betegeimmel is. A mi „fenekestől 
felforgatott” világunkban, miközben a szabadságról álmodoztunk, 
ugyanakkor rettegtünk is tőle. Amikor az Államok Hadserege 
felszabadította a tábort és kinyitotta a kapukat, a táborlakók elkezdtek 
szaladni abba az irányba, de a legtöbben megijedtek és sokan még a 
barakkjaikba is visszatértek. Beszélhetünk-e a szenvedés 
szenvedélybetegségéről? Közismert a bántalmazott feleség szindrómája, 
aki saját maga is hasonlóan vágyik a szabadságra, ugyanakkor mégis tart 
attól, hogy megváltozhat a helyzete.  
 
Nekem és – ahogy későbbi tanulmányaim ezt igazolták is – sok túlélőnek 
a szabadság kezdetével együtt nem szűntek meg a szorongásaink. A 
háborús foglyokat az a tudat tartotta életben, hogy továbbra is volt 
hazájuk és családjuk, akik hazavárták őket. A túlélők, különösen, ha 
zsidók voltak, nem számíthattak ilyen támogatásra. Családjaik 
megtizedelődtek, sokszor a jelenlétükben, otthonaikat átkutatták és 
feldúlták, hazájuk pedig nem tekintett úgy rájuk, mintha saját 
állampolgárai lennének. Azután, hogy jó néhány hónapot kórházban 
töltöttem, visszatértem szülővárosomba, Kassára, a magyar-szlovák 
határra (15.000 deportált zsidóból 70 tért vissza), az egyik szomszéd így 
fogadott, amikor meglátott az utcán: „Meg vagyok lepve, hogy te túlélted. 
Már akkor is, amikor elvittek, csupa csont és bőr gyermek voltál …” 
 
Mielőtt betöltöttem 20. életévemet, arra a következtetésre jutottam, hogy 
az élet csapások sorozatából áll. Ennek ellenére meg voltam győződve 



arról, hogy az erő mindannyiunkban ott lakozik azért, hogy a 
viszontagságok idején előnyt kovácsoljuk belőle. A kórházban 
megismerkedtem egy fiatal cseh szabadságharcossal és elhatároztuk, 
hogy összeházasodunk. Kis idővel ezután teherbe estem, az orvosok azt 
tanácsolták, hogy vetessem el a születendő gyermekemet. Nem 
foglalkoztam a tanácsaikkal. A szülés után elutaztunk az Egyesült 
Államokban egy 2 hónapos kislány csecsemővel úgy, hogy fillér nem volt a 
zsebünkben. Én lettem a család kenyérkeresője. Apránként elkezdtem 
magamba fordulni. Küzdöttünk azért, hogy megtanuljunk egy másik 
nyelven élni és ez úgy tűnt, hogy felemésztette majdnem minden 
energiánkat. Hirtelen az auschwitzi tapasztalataim már nem is tűntek 
relevánsnak.  Megérett az idő a csendre és tagadásra, nem voltam többé 
sem áldozat, sem túlélő, csak egy bevándorló, aki arra törekedett, hogy 
minél előbb sikerüljön beilleszkednie az amerikai hétköznapokba.  
 
Ugyanakkor, amint könnyebbé vált az anyagi helyzetünk, úgy nőtt 
nyugtalanságom és elégedetlenségem. 40 évesen elhatároztam, hogy 
visszaülök az iskolapadba és folytatom tanulmányaimat, pszichológiát 
tanultam. Ez persze mind azt jelentette, hogy kénytelen voltam saját 
történetem, a 15 hónapon át tartó megaláztatás és horror legmélyére 
ásni. A Texas El Paso Egyetem tanárainak az irányítása alatt kidolgoztam 
és dokumentáltam azt a tragikus elméletet, mely kísérletet tesz arra, hogy 
felmérje, a koncentrációs táborok áldozatai rövid és hosszú távon hogyan 
tudnak megbirkózni a múltjukkal.  
 
Szellemileg már teljesítettem édesanyám kívánságát, de nem gondoltam, 
hogy itt meg kellene állnom. 1990-ben visszautaztam Auschwitzba 
ugyanazokon a vasúti síneken, melyek emberek száz és százezreit vitték a 
halálba. Azért jöttem, hogy gyászoljam a halottakat és ünnepeljem az 
élőket. Arra volt szükségem, hogy formálisan is véget vessek 
szenvedéseimnek, miszerint egy áldozat voltam és elnyomjam 
bűntudatomat. Meg kellett érintenem a falakat, beleszagolnom a 
latrinába, hogy újra megtapasztaljam a saját realitásomat és jelenemet, 
hogy újra bánatos tudjak lenni és erről képes legyek beszélni is.  
 
Az áldozatok számára nem mindig lehetséges, hogy visszatérjenek arra a 
helyszínre, ahol fájdalom érte őket, ennek ellenére arra biztatom a 
betegeimet, hogy éljék újra át az elszenvedett szörnyű eseményeket a 
legrészletesebben, amennyire csak emlékezetük engedi, miközben 
figyeljék intenzíven saját érzelmi és fizikai reakcióikat. A felépüléshez 
vezető következő lépés gyakran az, hogy az egyén nyilvánosság előtt 
beszél megpróbáltatásairól, nem csak úgy, mint személyes katarzis, 
hanem abban a hitben, hogy mások is hasznot tudnak majd húzni 
történetéből. Amikor a Texas Egyetem 300 egynéhány hallgatójától 
megkérdeztem, hogy hányan tudják, mi történt Auschwitzban, 4 kéz 
emelkedett a magasba. Ekkor döntöttem úgy, hogy nyilvánosságra hozom 
a történetemet. Bízom abban, hogy egy nap unokáim elég kíváncsiak 
lesznek arra, hogy feltegyék nagymamájuknak azt a kérdést, hogy 



milyenek voltak azok az idők, amikor a világ fenekestől felfordult. Tehát 
ha elkezdene ismét billegni alattuk és sok millió ember alatt a világ, 
időben orvosolni tudják, mielőtt még túl késő lenne.  
 
 
 


