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Borgos Anna

Gyömrõi Edit e számunkban közölt, magyarul eddig nem publikált írásában
Otto Fenichelrõl és más berlini analitikusokról szóló emlékeit gyûjtötte össze.
Fenichel kiképzõ analitikusa volt, késõbb kollégája és barátja lett, akivel berli-
ni évei alatt, az 1920-as évek elején ismerkedett meg. Az írás persze akkori ön-
magáról, szakmai, szociális körülményeirõl, egzisztenciális nehézségeirõl is
szól. A „berlini évek” csak egy állomás volt a sok közül Gyömrõi mozgalmas
életében: Budapest, Bécs után, Prága, Budapest, Ceylon és London elõtt, hogy
csak a hosszabb periódusokat jelezzük.

Gyömrõi Edit József Attila egyik utolsó pszichoanalitikusaként él a köztu-
datban, akihez a költõ „áttételi szerelmében” gyönyörû verseit írta, és aki mel-
lett megszületett a sokat elemzett Szabad-ötletek jegyzéke. De ki volt Gyömrõi
Edit azon kívül, hogy József Attila terapeutája? Az alábbiakban ezt a földrajzi
hely, nyelv, szakma és életkörülmények tekintetében rendkívül sokszínû és sû-
rû életutat tekintem át: utakat, melyekben pszichoanalízis, irodalom, politikai
aktivizmus, filozófia és mûvészet egyaránt helyet kapott. Az egyéni életút, bár-
milyen öntörvényû is, természetesen elválaszthatatlanul összefonódik a szemé-
lyes és intellektuális kapcsolatokkal és a sokszor kényszerítõen alakuló társa-
dalmi-kulturális körülményekkel.

Gyömrõi (Gelb) Edit 1896. szeptember 8-án született Budapesten, közép-
osztálybeli asszimilálódott zsidó családban. Anyja Pfeifer Ilona, apja Gelb Márk
bútorgyáros, királyi magyar udvari tanácsos volt. Egy húga és egy két évvel idõ-
sebb nõvére volt. Apja 1865. június 19-én született, és 1899-ben magyarosítot-
ta nevét Gyömrõire. Gyömrõi Edit 1916-ban, házassága után, fia születése
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elõtt, sok asszimiláns zsidóhoz hasonlóan kikeresztelkedett. Apja kívánságára
egy iparmûvészeti iskolában belsõ építészetet tanult, de ezt három év után,
házassága elõtt félbehagyta. Anyjához bonyolult, sérülésekkel teli viszony fûz-
te, apjához közelebb állt.1 Akár ödipálisnak is nevezhetnénk ezt a kapcsolatot,2
de pontosabb, ha azt mondjuk, hogy súlyos narcisztikus sérülésekkel volt ter-
helt. Kezdettõl meghatározta az elismerés, a feltétel nélküli elfogadás vágya és
hiányérzete Gyömrõi részérõl anyja irányában. Többek között ez vezethetett
korai leválásához, családtól való drasztikus elszakadásához is. 1914-ben – a
családi emlékezet szerint saját kezdeményezésére – házasságot kötött Rényi
Ervin vegyészmérnökkel. Elsõ gyermekük röviddel a születése után meghalt.
1917-ben megszületett Gábor fia. 1918-ban elvált Rényitõl, de vele és második
feleségével is egész életében szoros barátságot tartott.3

1918-tól részt vett a Vasárnapi Kör összejövetelein, itt többek között Lesznai
Annával, Spitz Renével barátkozott össze, de ismerte Lukácsot, Mannheim Ká-
rolyt, a Polányi családot is. Megismerkedett az egyik legjelentõsebb magyar
avantgárd író-költõ-festõvel, Raith Tivadarral, majd rajta keresztül Kassák Lajos-
sal, és kapcsolatba került a magyar avantgárd körével. Nagybátyja, Hollós István
révén már a tízes években érdeklõdni kezdett a pszichoanalízis iránt. 1918-ban je-
len volt a Budapesten tartott V. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson.4

1919-ben verseskötete jelent meg,5 melyrõl Lesznai Anna írt kritikát a Nyu-
gatban.6 A Tanácsköztársaság idején Gyömrõi a Közoktatási Népbiztosságon
dolgozott, Lorsy Ernõ újságírónak, a sajtóosztály vezetõjének beosztottjaként,
és az ifjúsági irodalom tartozott a hatáskörébe.

A kommün bukása után Jászi Oszkár házában bujkált, de besúgták. Egy ide-
ig együtt menekült Lukács György elsõ feleségével, Jelena Grabenko orosz
festõnõvel. Kölcsönpapírokkal, fogpasztatubusba rejtett tíz pengõvel Bécsbe
szökött, ahol a szülõi segítséget elutasítva, alkalmi munkákból tartotta el ma-
gát (varrónõként, késõbb esernyõüzemi munkásként, majd elárusítóként dol-
gozott a Heller Verlag könyvüzletében). Kapcsolatban volt az ekkor Bécsben
élõ magyar politikai emigránssokkal és számos bécsi értelmiségivel, mûvésszel
is. Baráti köréhez tartozott Duczynska Ilona, Balázs Béla, Sinkó Ervin, Hans
Eisler, Egon Erwin Kisch és Hermann Broch, aki németre fordította néhány
versét (ezek az Aktion címû lapban jelentek meg).
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Bécs után rövid romániai (temesvári, kolozsvári) és csehszlovákiai (ungvári)
kitérõ következett. Kommunista tevékenysége miatt Romániából kiutasítot-
ták. Közben megismerkedett Tölgy (Glück) Lászlóval, aki a szovjet kereske-
delmi képviseleten dolgozott Prágában, és férjhez ment hozzá. Férjével Berlin-
be költöztek, és Gyömrõi (ekkor Glück) Edit 1923–1933 között a német fõvá-
rosban élt. Itt változatos módon kereste a megélhetést és a szakmai önmegva-
lósítást, elismerést – mûvészi, mozgalmi és gyógyító tevékenységeken keresz-
tül. Az elsõ években ruhatervezõ volt a Neumann Produktion, a Hom-Film és
a Tschechowa Filmtársaságnál, többek között Elisabeth Bergner filmjeihez is
tervezett ruhákat. Megismerte Brechtet, Ilja Ehrenburgot, Olga Tschechowát.
Fordított a Führer Verlagnak – a kommunista szakszervezet kiadójának –, tol-
mácsolással, fotózással foglalkozott, és egy ideig a Rote Hilfe címû kommunis-
ta pártlap szerkesztésében is részt vett. Bár a német kommunista pártból 1934-
ben kizárták, a kommunista eszméktõl élete végéig nem szakadt el.7

Gyömrõi berlini tartózkodásának egyik legfontosabb szakmai „hozadéka”
pszichoanalitikusi kiképzõdése volt. Barátja, Siegfried Bernfeld pszichoanaliti-
kus révén került kapcsolatba a Német Pszichoanalitikus Egyesülettel. Bernfeld
javasolta neki ugyanis, hogy az analízis segítene problémái megoldásában, bár
ezek, amint írja, „inkább gyakorlati, mint érzelmi jellegûek voltak”.8 Otto
Fenichelhez járt analitikus terápiába a poliklinikára, nem fizetõ páciensként.
A terápia hamarosan kiképzõ analízissé alakult át, és Gyömrõi 1929-tõl meg-
kezdte saját analitikus praxisát. Közben ismét megélhetési problémái voltak,
komolyan éhezett, de talán még ennél is rosszabbul viselte az ezzel járó kiszol-
gáltatottságot.

Baloldali politikai nézeteivel a Német Pszichoanalitikus Egyesület hivatalos
képviselõi nem rokonszenveztek, így felvétele a berlini pszichoanalitikus inté-
zetbe eltolódott, de három éven át minden elõadásra és szemináriumra bejárt.
1933 májusában elõadást tartott „Bevezetés a gyermekanalízisbe” címmel.9 A
hivatalos székfoglaló elõadást 1933. június 20-án tartotta „Pszeudogenitalitás
egy esete anális fixációval” címmel.10 A felvételi bizottságban Radó Sándor,
Max Eitingon és Karen Horney ültek. Mint visszaemlékezésében olvashatjuk,
a beszélgetés vegyes érzéseket hagyott Gyömrõiben.

Kontrollanalitikusa Hárnik Jenõ és Felix Boehm, a Német Pszichoanalitikus
Egyesület akkori elnöke lett, „cserébe” Gyömrõi asszisztensként dolgozott
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Boehmnek. Szûkebb pszichoanalitikus baráti köréhez olyan baloldali, marxis-
ta, szintén többszörös emigráns kollégák tartoztak, mint Annie és Wilhelm
Reich, Otto Fenichel, Edith Jacobson és Siegfried Bernfeld.11 Ahhoz a legen-
dás „gyerekszemináriumhoz” tartozott, amelyet Otto Fenichel és Harald
Schultz-Hencke 1924-ben alapítottak fiatalabb pszichoanalitikusok részére, és
amelyben az intézményes kereteken kívül dolgoztak ki és vitattak meg pszicho-
analitikus témákat. Ez a vitafórum 1933-ig, Hitler hatalomra jutásáig mûkö-
dött. Berlinben Gyömrõi kapcsolatba került az individuálpszichológusok cso-
portjával is, ahol megismerkedett Annemarie Wolffal. Fiát 1927-ben Anne-
marie Wolf gyermekotthonában helyezte el, késõbb magához vette.

Zsidóságát egyre inkább számon tartották, s így kénytelen volt õ maga is
egyre inkább számon tartani. Hitler hatalomra jutása után zsidó származása,
nem utolsósorban pedig politikai nézetei és tevékenysége miatt valóban
többször veszélybe került. A gyerekszeminárium megszûnt, de néhány kollé-
gával (Reichék, Edith Jacobson, Käthe Friedländer, Barbara Lantos) még
összejártak, és igyekeztek szakmai kérdésekre koncentrálni. Miután elsõ po-
liklinikai páciense feljelentette, 1933-ban néhány kollégájával együtt úgy
döntött, hogy Prágába emigrál. Itt hozzákezdtek egy pszichoanalitikus kikép-
zõ intézet létrehozásához, és pszichoanalitikus-pedagógiai szemináriumokat
és elõadásokat tartottak. Gyömrõi továbbra is kapcsolatban maradt
Fenichellel és a marxista pszichoanalitikusok csoportjával; Kate Friedländer,
Georg Gerõ, Edith Jakobson, Barbara Lantos és Annie Reich mellett egyike
volt azoknak, akikhez Fenichel titkos körleveleit („Rundbriefe”) intézte 1933
és 1945 között.12

1934-ben Gyömrõi visszatért Budapestre, és a Magyarországi Pszichoanaliti-
kai Egyesület rendkívüli tagja lett. Itt is egyfajta kritikus, ellenzéki szerepbe, ta-
lán kissé periférikus helyzetbe is került. „Elõnye is, hátránya is van a birodalmi
tanítvány elnevezésnek (honnét származik az elnevezés, az ördög tudja)… De az
ember nehezen tudja megtenni, hogy minden oldaltól óvatosan és diplomatiku-
san elhatárolja magát.”13 Gyakran részt vett Anna Freud pénteki vitaestjein
Bécsben. A Bálint-házaspár, Hermann Imre és Hollós István társaságában jelen
volt az 1934. június 8–10. között Bécsben tartott osztrák–csehszlovák–olasz– ma-
gyar szimpóziumon, Vierländertagungon. Hollós, Hermann, Lévy Kata, Pfeifer
Zsigmond és Kovács Vilma mellett az egyesület szervezésében kurzusokat tar-
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tott haladó pedagógusoknak.14 1936 és 1938 között, Pikler Emmi, Rotter Lillián
és Hermann Alice társaságában szemináriumokat és vitaesteket vezetett anyák-
nak és pedagógusoknak gyakorlati nevelési kérdésekrõl. Ezen kívül szociálde-
mokrata szervezetekben tartott elõadásokat nõknek a gyermekkori szexualitás-
ról és a házassági szexuális problémákról, és gyermekpszichológiai recenziókat,
cikkeket publikált a Gyermeknevelésben, a Korunkban, és a Szép Szóban is.15

1935-ben vette át (Lesznai Anna és Hollós István, más források szerint Kul-
csár István közvetítésével16) Rapaport Samutól a súlyosan depressziós (egyes
pszichiátriai vélemények szerint skizofrén, mai elgondolások és diagnosztikus
kategorizálás szerint borderline személyiségzavarban szenvedõ) József Attila
kezelését, miután Rapaport nem vállalta tovább terápiáját. Gyömrõi fenntar-
tó, szupportív kezelést folytatott.17 A költõ tünetei az analízis során felerõsöd-
tek, állapota rosszabbodott, s ezért egyesek Gyömrõit tették felelõssé, de erre
nincs egyértelmû bizonyíték.18 Hozzá, illetve az õ hatására – de feltehetõleg
nem az õ kérésére – íródott a Szabad-ötletek jegyzéke két ülésben címû öngyó-
gyító, önanalitikus szövegfolyam, és több rövidebb analitikus „ihletésû” szö-
veg.19 1936-ban József Attila elõször szerelmével, majd agresszív fenyegetése-
ivel kezdte ostromolni Gyömrõit. 1936 végén Gyömrõi átadta a terápiát Bak
Róbert pszichiáter-pszichoanalitikusnak, közben rövid idõre Eisler Mihály Jó-
zsef is kezelte a költõt.20 Gyömrõi interjúiban egyértelmûen elhárítja a József
Attilával való találkozás számára inkább kellemetlenségeket hordozó és okozó
élményét, kissé túlhangsúlyozva saját analitikusi semlegességét. Ám elismeri,
hogy hatással volt rá József Attila tehetsége, különösen beszédmódja, amely
szakmailag és „poétikailag” is  izgalmasnak bizonyult számára.
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„És ha az ember dolgozott skizofrénekkel, nem lehet nem észrevenni, hogy
a nyelvnek, a szónak, a beszédnek milyen más kvalitása van náluk, mint a mi
számunkra. Attilánál is észrevettem, hogy szinte eszi a szót, köpi a szót. […]
Valahogy köze van hozzá, úgy használja a szót, mint egy anyagot. Egyszer mon-
dott egy gyönyörût. Azt mondta: »Veszem a szót, földobom a levegõbe, ott
szétesik, és újra megfogom, és akkor valami más.«”21

Emberi és erotikus vonzereje sokakra hatással volt. Kulcsár István visszaem-
lékezése szerint épp ezért volt veszélyes lépés hozzáküldeni József Attilát: „Én
küldtem õt – talán ez volt az egyik, mondjam így? bûnöm – Gyömrõi Edithez.
Gyömrõi Edit kitûnõ analitikus volt, de hozzá József Attilát nem lett volna sza-
bad küldenem. Azért, mert – zárja el egy kicsit a magnetofont… mindegy, le-
gyen ez is a hangszalagon –, szóval azért nem lett volna szabad Attilának
Gyömrõi Edithez menni, mert Edit nagyon szeduktív nõ, szeduktív személyi-
ség volt. Nem olyan valaki, aki ezt akarja csinálni, mint ahogyan az oroszlán
meg a tigris sem akar ragadozni… De mindenki, akire Edit ránézett – olyan
bûvölõ szemekkel –, az ilyen vagy olyan módon beleszeretett.”22 Gyömrõi „bû-
bájosságáról” egy közeli barát, a fotográfus Reismann Mariann („foto Mari-
ann”) is megemlékezik nekrológjában: „Boszorkány volt. Abból a fajtából, akit
elégettek, mert bûbájos volt. Rengeteg emberen segített, visszahozta õket az
elviselhetõ életbe.”23

1938-ban kommunista zsidó analitikusként újra bizonytalanná vált a helyze-
te, fizetõ páciensei elfogytak. Az Ernest Jonestól kapott anyagi támogatás se-
gítségével és John Rickman angol analitikus közvetítésével 1939 februárjában
végül Ceylonba emigrált harmadik férjével, Újvári László újságíróval. (Ennek
stádiumairól, nehézségeirõl a Rickmannal és Jonesszal folytatott levélváltás
tudósít.)24

Fiával 1939 és 1941 között intenzív levelezést folytattak, amelynek sajnos
csak Gábortól származó része maradt meg. Gabi itthon maradt, de azzal a tö-
rekvéssel, hogy elõbb-utóbb Amerikába emigrál Gyömrõi nõvéréhez. A leve-
lekbõl egy korán felnõtté vált, magáról és környezetérõl gondoskodó, gondol-
kodó ember, valamint egy nem hagyományos, ám igen szoros anya-gyerek kap-
csolat képe bontakozik ki. Mindazonáltal felmerül a kérdés: miért nem vitte
magával Gyömrõi az akkor huszonkét éves fiút az emigrációba, el a bizonyta-
lan helyzetbõl, amelybõl õ maga is menekülni kényszerült? Erre talán magya-
rázatot adhat, hogy fiát kezdettõl fogva, tudatosan, felnõtt, önálló lénynek te-
kintette. Rendkívül fontos volt számára, hogy a gyermeket ne tekintse tulajdo-
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25 Lásd Rényi Ervin levelét Gyömrõi Edithez, 1946. április 4. (Sarlós Ivánné Rényi Mariann tu-
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27 Lásd Osmund Jayaratne: Memoirs of Osmund Jayaratne. Godage International Publishers,
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nának, hogy megadja neki azt a szabadságot, amit gyerekkorában õ annyira hi-
ányolt. Ugyanakkor paradox módon, ezzel az elengedéssel együtt mintha azt a
gondoskodást, intimitást is megvonta volna tõle, amit gyermekként ugyancsak
nélkülözött, s ezzel mintha észrevétlenül mégis megismételte volna a gyerek-
kori mintát.

1941-ben Gabit behívják munkaszolgálatra. Elõször Esztergomban, majd a
Kárpátokban teljesít szolgálatot. 1943-ban néhány társával megszökik a mun-
kaszolgálatból, és kelet felé indulnak, hogy csatlakozzanak a Vörös Hadsereg-
hez. Azonban járványterületre tévednek (egy Krennevoje nevû községben), és
nem engedik õket tovább. Mind a négyen megkapják a tífuszt; s Gabi és két
társa nem épül fel a betegségbõl. 1943. márciusában hal meg, a túlélõ társ te-
meti el.25 Gyömrõinek nem ez volt az egyetlen otthoni vesztesége, bár kétség-
telenül ez volt a legsúlyosabb. Fel kellett dolgoznia húga és apja halálát is. El-
sõ férje Gabi halála körülményeinek megismerése után mintegy egy éves (a
történtekhez képest pedig hároméves) késéssel számol be levélben a vesztesé-
gekrõl.

A ceyloni élet nem indult könnyen. Ez volt a legnagyobb földrajzi, kulturá-
lis és szociális váltás Gyömrõi életében. Igen nyomasztó volt számára az elszi-
geteltség, a korlátozott munkalehetõségek, az ismeretlen közeg, a kiszolgálta-
tottság, a beteg férjrõl való folyamatos gondoskodás, az aggodalom az otthoni-
akért.26 Újvári László 1940-ben leukémiában meghalt. Gyömrõi férje halála
után Colombo elhagyására készült, ám ezt a tervet módosította, hogy megis-
merte Evelyn Frederick Charles Ludowykot. Ludowyk neves Shakespeare-ku-
tató volt, a colombói egyetem anglisztika tanszékének vezetõje, és az egyete-
men mûködõ English Dramatic Society vezetõje, rendezõje. Kölcsönös vonza-
lom szövõdött köztük. 1941 elején Gyömrõi Los Angelesbe hajózott nõvéré-
hez, eredetileg a végleges letelepedés szándékával, amiben az oda emigrált
Otto Fenichel is támogatta. Kaliforniában több berlini kollégája is élt ekkor.
Ludowyk levelei azonban visszafordították, és ugyancsak Fenichel anyagi segít-
ségével visszatért Ceylonba. Megérkezése után, 1942. március 25-én azonnal
összeházasodtak. Gyömrõi férje munkájához kapcsolódva is kamatoztatta
„kézmûves” tudását és kreativitását: jelmezeket és díszleteket tervezett az elõ-
adásokhoz, és nagy népszerûségre tett szert a hallgatók körében.27

Ha eleinte nehezen is, de folytatta analitikusi tevékenységét Ceylonban, tag-
ja volt az indiai pszichoanalitikus egyesületnek, kiképzõ- és kontrollanalízist
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folytatott, részben a saját házában, leginkább tanároknak. Elõadásokat és sze-
mináriumokat tartott, rádióadásokban beszélt anyáknak a nevelésrõl.28

Akkoriban még nem mûködött hivatalos pszichoanalitikus szervezet Cey-
lonban. Gyömrõi a ceyloni szocialista párt, az LSSP fiatalabb tagjainak tartott
bevezetõ pszichoanalitikus órákat.29

Gyömrõit hajtotta az õt befogadó keleti kultúra és filozófia megismerésé-
nek vágya, érdeklõdni kezdett a buddhista vallástörténet iránt. Fontosnak tar-
totta, hogy közel kerüljön annak a helynek a kultúrájához, amelyben élt. Ez
többek között a terápia kommunikációs nehézségeinek feloldásához is fontos
volt. Az érdeklõdés csakhamar elmélyült, és rendszeres formát is öltött: tanul-
ni kezdett, és 1944-ben „Csoda és hit a korai buddhizmusban” címmel meg-
védte doktori disszertációját.30 A kezdeti idegenkedést, tanácstalanságot és
kommunikációs nehézségeket csakhamar felváltotta a keleti világkép és kultú-
ra iránti nyitottság és azonosulási törekvés, képesség.

Bekapcsolódott a ceyloni baloldali és nõmozgalmakba is. Kapcsolatban állt
a (világon az egyik legjelentõsebb) trockista párt tagjaival. Részt vett az elsõ
autonóm ceyloni nõi egyesületet, a United Women’s Front (EKP – Eksath
Kantha Peramuna) megalapításában. A csoport leginkább a munkásnõk élet-
körülményeinek javításával, a nõk egészségével, az anya- és csecsemõhalandó-
sággal, a nõi kórtermek állapotával és a szegények lakásügyével foglalkozott.31

Aktív tagja volt az LSSP nõi szekciójának is. Cikkeket közölt a Nationbe, és ál-
néven az LSSP angol nyelvû lapjaiba is. 1948-ban a Timesban „Feminism or
Socialism” címmel jelent meg írása.32 A „nõkérdéshez” való affinitása szemé-
lyes érintettségébõl, illetve a baloldali elkötelezettségû ember kisebbségek
iránti szolidaritásából is adódott.

1955-ben etno-pszichoanalitikus tanulmánya jelent meg „A lányok puber-
táskori rítusai egy változóban lévõ társadalomban” címmel.33 Itt sûrítve jelen-
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nek meg érdeklõdési területei: együttesen foglalkozik a társadalmi változások,
a pszichoanalízis, a pubertás, a nõiség és a rítusok problémáival.

Mûvészi tevékenységével sem hagyott fel. Szõni kezdett, de ezt sem csak
magának – iskolát alapított ceyloni nõk számára, ahol tanította õket (miköz-
ben õ is megtanulta tõlük a helyi motívumokat). Faliszõnyegeivel díjakat nyert
nemzetközi kiállításokon Kairóban, Rómában, New Yorkban.34

1956-ban (elsõsorban a szervezete számára egyre megterhelõbb klíma mi-
att) Londonba költözött férjével. Itt elismert analitikus lett, és egészen nyolc-
vanéves koráig folytatott pszichoanalitikus praxist. Tagja volt a Brit Pszicho-
analitikus Egyesületnek, Anna Freud köréhez tartozott, a Hampstead Clinic (a
mai Anna Freud Intézet) munkatársa lett, analitikusokat képezett ki, idõnként
publikált. Tanulmányai közül a legismertebb a több nyelvre lefordított „Egy
koncentrációs tábort túlélt fiatal lány analízise” címû esettanulmány.35 1960-
ban „Mrs. Joyce Edwards” címmel írt harmincoldalas esettanulmányt, „Sylia
Zarkhi” címmel pedig egy 1980 táján született, szinte könyvnyi hosszúságú
(106 oldalas) gépirat maradt fenn, amelyet soha nem publikált.

A hetvenes években többször hazalátogatott, és felvette a kapcsolatot ma-
gyarországi kollégáival. Az 1971-es bécsi nemzetközi pszichoanalitikus kong-
resszuson Hidas Györggyel folytatott eszmecserét a magyar pszichoanalitiku-
soknak a Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesületbe való újrafelvételérõl, és az
e célból létrehozott bizottságban is tevékeny szerepet vállalt. 1975-ben elõ-
adást tartott Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia meghívására.

Férje 1985-ben meghalt, Ekkor kollégái és barátai, Anne-Marie és Joseph
Sandler londoni házába költözött. 1987. február 11-én hunyt el.

Erõs affinitása volt az önkifejezéshez, az íráshoz, nem annyira szakmai pub-
likációk, mint inkább önéletrajzi vagy fiktív történetek formájában. Visszatérõ
problémája volt a nyelvvesztés fájdalma, nehézsége. Az élõ magyar nyelvvel
való kapcsolatát elveszítette, ugyanakkor egyik tartózkodási helyének nyelvét
sem sajátította el anyanyelvi szinten. Hermann Broch inspirációjára novellák-
kal próbálkozott németül, de miután magyarra fordította õket, arra döbbent
rá, hogy ami németül szépnek és eredetinek tûnt, arról magyarul kiderült, hogy
valójában menthetetlenül közhelyes.36 Sok szövege elveszhetett, vagy maga
semmisítette meg. A Cat Is a Cat címmel macskatörténeteket írt angolul, saját
élményekbõl. Két regényt írt német nyelven. Az egyik a bibliai tárgyú Megbé-
kélés, amely 1979-ben magyarul is megjelent.37 A másik, önéletrajzi mûve, a
Gegen den Storm [1941] és magyar fordítása (Az ár ellen) kéziratban van.
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Gyömrõi gazdag és színes életútja, a nõk elõtt éppen csak megnyíló szak-
mákban való intenzív részvétele, különféle csoportok közti „összekötõ” tevé-
kenysége, sokrétû kapcsolódásai, ugyanakkor öntörvényûsége, „az ár ellen”
úszó személyisége kiemelkedõ analitikustársai között is kivételessé teszik. An-
nak az új értelmiségi nõnek a szerencsés példája, aki elutasítja az anyagi, tár-
sas és intellektuális függõségeket, a sodródást – ám keresi, sõt képes újra meg
újra produktívan befogadni, feldolgozni, felhasználni az emberi és szellemi
kapcsolódásokat, hatásokat. Nõisége csak az egyik réteg változatos meghatá-
rozottságai, identitásai között. Alapvetõen hozzátartoznak személyiségéhez
politikai elkötelezettségei, mûvészi hajlamai, változóan megélt zsidósága és
szakmai identitása is. Bár életforma-, nyelv-, szakma- és kapcsolatváltásainak
feldolgozása nem volt mindig konfliktusmentes, személyes és szakmai újrakez-
dései nem addigi identitásának kudarcát vagy megkérdõjelezését jelentették
számára, hanem – sokszor történelmi kényszerek hatására – a folyamatos fej-
lõdésnek, az új élmények és tudások felfedezésének képességét és értékét.




