
FERENCZISÁNDOR
Írta DÉNES ZSÓFIA

1.

Nem emlékszem pontosan, fiatal éveimben mikor is történt ez az eset. Ferenczi
Sándor abban a házban nyitotta meg átmeneti időre orvosi rendelőjét. ahol mi
laktunk. Lakásunk előtt terasz volt, én tavasztól őszig rendszerint ott ültem, sza
badság alatt dolgoztam. Akaratlanul is észrevettem, kik csöngetnek be ajtaján. Ak
kor ő már nem volt belgyógyász, hanem az új mélylélektan gyakorló pszichlátere.

Egy szép fiatalasszonyt naponkint vittek fel hozzá tolókocsin. miután lift nem
volt a házban. Sokáig figyelhettem ezt a tolókocsis pácíensét - és egy szép napon
csak látom, hogy gyalog jön fel a lépcsőn, fiatalos, rugalmas léptekkel.

O be kívánesi lettem. Aznap este, mikor bejött hozzánk Ferenczi (anyám hú
gának akkor vőlegénye volt), megkockáztattam. hogy szóvá tegyem, pedig jól tud
tam, nem tűrí a kérdezősködést betegeiről :

- Ne haragudj, kérlek ... az a nő, akit tolókocsin hoztak, meggyógy,ult?
- Meg hát. De mí közöd hozzá?
- Sándor, nem a nevét kérdem! Fogalmam sincs, kicsoda. Az érdekel: csak

analízissel?
- Természetesen. "Csak" analízissel.
Azért láthattam rajta, hogy boldog. Én pedig elámultam.
- Hát ez hihetetlen.
- Pedig elhiheted. És mert nem ismerheted meg, annyira másfajta világban

él, névtelenül elmondom történetét. O nagyon fiatalon kikerült Szentpétervárra, af
féle vengerka, Táncosnő lett egy éjjeli lokálban. Ott látta meg egy fiatal pesti
mérnök, előkelő, gazdag ember, belészeretett. A kapcsolat közöttük úgy elmélyült,
hogy a fiú minden akadály ellenére hazahozta és feleségül vette. Pedig ismerte az
anyját, akivel egy háztartásban élt apja halála óta. Tudta. hogy annak minden
hajaszala égnek áll, amiért így nősült. -No de befejezett tény elé állította, és közös
háztartásukon csak annyit lazított, hogy a szomszédos lakásban rendezkedett be.
Mert nem tudott leválni az anyjáról sem. Az anyós kifelé nem tombolt, de két
ségbeesésében "kezelésbe vette" a menyét, A házban, nem volt; nem lehetett más
akarat, mínt az anyáé. Egy lépésre nem engedte ki őt az utcára egyedül, mert
hogy "nem bízik" benne. Menye látogatót saját otthonában soha nem fogadhatott,
mert "nem tudja, mí illik, hiszen nem volt gyermekszobája." Folyton térítette,
hogy vakbuzgó legyen, mint Ő. Vasárnap délelőttönkint csak ő vihette templomba.
A férj örök dilemmában élt, hol az anyját próbálta enyhébbre hangolni, hol a fe
leségét halmozta el kárpótoló ajándékokkal - és a fiatalasszony valóban igyeke
zett, hogy elhitesse magával, ő mindenek ellenére boldog. Ilyen szerető férj mellé
került, egyáltalán: házasságba, jólétbe, biztonságba, az ő lokálmúltja után. Persze,
ez nem volt igaz, így nem lehetett boldog. Elviselhetetlen rabságot szenvedett,
olyan kötöttséget, amely felülmúlta erejét. És mert elnyomta magában, hogy mind
ezt tudomásul vegye, kötöttsége testi lett. O, aki táncolt, egyszerre megbénult. A lá
bát nem mozdíthatta meg többé. Ez volt a lázadása, amit kifejezett, másként nem
merte kifejezni. Mint akinek hátgerincsorvadása van, vagy más gyógyíthatatlan
csapás érte testét, semmiféle kezelés, gyógyfürdő, ismert terápia nem segített
rajta. Kétségbeesett férje míndenüvé elvitte, professzorokhoz és gyógyfürdőkbe.

Semmi sem használt. Végre valaki engem tanácsolt neki. Egy évig analizáltam.
amíg tudatossá vált benne, hogy ő a bénultsággal csak jelzi pszichikus állapotát.
Hogy ő valójában: megkötözött rab. És amikor mindenre rájött: felkelt és járt.
Most olyan egészséges, mínt táncosnő korában. A bilincset rázta le. Csak ...

- Csak?
- Szomorú. Szomorú, mert ráébredt. hogy ő ebben a házasságban nem lehet

boldog. A férje nem képes rá. hogy anytát félreállttsa és csak őt válassza. ha még
úgy szereti is. Tehát neki kell elhatároznia. hogy most milyen életutat válasszon.

- Azt gondolom, Sándor, ez sem megoldás. Az az asszony betegen is azt hitte,
hogy ó boldog, most pedig boldostalan és szomorú.

a naevon komolyan nézett rám.
- Értsd meg. Ez a nő azért fordult orvoshoz. hogy az meggyógyítsa. Én, az

orvos, meggyógyítottam. Nekem ebben az ügyben ez volt a dolgom. Elvégeztem.
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Most, hogy az egészséges ember szomorú, hát gondolkodjék ő azon, míképpen vál
toztasson körülményeín, hogy az élete elviselhető legyen. Ez az ő dolga.

Beláttam, igaza van.

2.

A mélylélektan nemzetközi tudósai, a kortársak úgy emlegették Ferenczit,
hogy közöttük ő a "romantikus". Holott nem volt az, csak szerette a művészetet

és a művészeket, az egyszerű embereket és a népdalokat. Voltak kollégái, akik
"enfant terrible"-nek, elképesztő gyermeknek híresztelték, mert míndíg kimondta
az igazat. Freud viszont nemegyszer így szólította leveleiben: "édes fiam". És egy
szer azt írta róla: "Ferenc2lÍ - az szinarany."

Dr. Lóránd Sándor, a kassai városi kórház Ideggyőgyásza közvetítésével 1921-,
ben százötven csehszlovák orvos hívta meg Ferenczit, hogy adjon elő nekik a hip
notikus szuggesztíö gyógyító hatásáról. 1923-tól egy éven át Lóránd maga járt
Budapesten analízisre Ferenczihez, 1925-ben kivándorolt Amerikába, ahol azóta
elmekórházak vezetőségében dolgozik. Nem tudom, hogy ma aktív orvos-e még,
de 1966-ban New Yorkban, az "Úttörő tudósok" sorozatban tanulmányt adott köz
re Ferencziről. Címe: Sándor Ferenczi, pioneer of pioneers, vagyis az úttörők út
törője. Teljes tanítványi szeretetével és tiszteletével ünnepli benne mesterét (Basic
Books, Inc., Publíshers, New York).

Nos, mí is tudjuk (és megírtam Szivárvány kötetemben is), hogy Miskolcon szü
letett iB73-ban, könyvkereskedő apa ötödik fia volt, Bécsben végezte az orvos
egyetemet, de azután hazajött Pestre és Itt élte le életét, mert szerette hazája
nyelvét, kultúráját és haladó szellemiségét. A Rókus-kórházban eleinte belgyó
gyász volt, de hamarosan rátért az elme- és Ideggyógyászatra, mert csak a lélek
ismerete volt számára fontosabb, mint a zene, a festészet és az irodalom. 1900-ban
nyitotta meg rendelőjét a körúton, a Royal szállodával szemben, és a Royal ét
teremben csakhamar törzsasztala lett él, századkezdet íróival. A Nyugat íróinak
zöme ülte körül a lap alapításától asztalát, ami azért volt abban az időben szinte
természetes, mert ők jelentették akkor az írói előretörés élcsapatát. Közülük né
hánnyal elmélyült barátságot kötött. tsv Krúdy Gyulával, Kosztolányi Dezsővel,

Bródy Sándorral, Füst Milánnal, Karinthy Frigyessel, Ignotusszal. Ezek akár reg
gelig is ostromolták kérdésekkel új tudományáról, és Ő. a vidám kedélyű ember,
a humor kedvelője, a kitűnő előadó és nagyműveltségű elme reggelig felelgetett
nekik, mert ez a fajta "játék" - ez a komoly játék - ínyére volt.

Sokféle téren tudott ő sok mindent. Nemcsak pszichiáter volt, de biológus is,
filozófus is és rrríndíg biztos esztéta. Sok mindenben kételkedő intellektus, majd
egyéni meggyőződés és megtapasztalás alapján, sok míndenben hivő.

3.

Freud mélylélektaní könyvét. az Alommagyarázatot, 190B-ban olvasta el, és a
könyvre fiatalos lendülettel ráírta : Aere perennius. Ércnél maradandóbb. Arra a
polcra tette az ágya fölé, mely számára az örök könyveket hordozta. Az új lélek
tan rá gyakorolt hatásától nem volt maradása. Levelet írt Bécsbe Sigmund Freud
professzornak, hitet tett tanítása mellett és kérte engedelmét. hogy fölkeresse.

Ez volt elindulása a merőben új csapáson. Ha az ember elgondolja: maga
Freud medikus éveiben még azt tapasztalta, amikor a párizsi Salpétríere udvarára
lépett, hogy ott a dühöngő őrülteket oszlophoz kötözték és szíj ostorral verték,
rnintha középkorí "ördögűzést" hajtanának végre... és ezt Charcot professzor vi
lághíres elrnegyógyászata nevében, személyes elrendelésére . .. akkor megértjük,
hogy mi mindent kavart ez fel a fiatalorvosnövendékben. Megértjük azt is, hogy
a pszichiátria rnilyen óriási lépést tett egy emberöltőn belül, hogy elérkezzék Freud
humán tudományáig. lényeget átvilágító mealátásáig. És ezt a merész, minden
régit megdöntő lépést az ideg- és elmegyógyászatban az az orvosnemzedék tette
meg.

Ennek az újításnak példátlan jelentőségét pedig Ferenczi Sándor az első, ke
zébe került mélylélektani könyv tanításából megértette. Alávetette magát a ta
nításnak, tisztelet járta át a mester iránt, Úgy sietett találkozásra a kijelölt helyre.
Annyira megszerette a professzort, aki akkor a legteljesebb közvétlenséggel fo
gadta, hogy eleinte úgy is szegődött nyomába, mint a kisinas. Csak bizonyos idő
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múltán - és saját, egyéni kutatásai eredményével - talált vissza egészen önma
gához, és újra kihúzódott a maga méretére. Mert egyéniség és tehetség volt ó is.
Mégpedig rendkívüli.

4.

Az a tudomány pedig, melyet elfogadott, felboncoita a pszichét, rrííntha se
bészkéssel dolgozna. Különválasztotta a fényben úszó kis területet, a tudatos fe
lületet, és a homályba rejtőző nagy területet - a valójában bejárhátatlant - a
tudatalatti ént. Ezt az "ősállotnányt", az ösztönök termőföldjét. És jól mondom:
termőföld, mert egy a természettel. De ezt úgy is mondják ők: az ősállomány, az
maga a természet.

Ok, a század eleji pszichiáterek pedig, az emberiség ösztönéletének leleplezói
és egyben első pedagógusai, azon nyomban felismerték, hogy meg kell kezdeniök
beláthatatlan időt igénylő munkájukat. Az ő feladatuk lett, hogy gyógybeavatko
zással átformálják, átídornítsák az ön- és közveszélyes ösztönöket, hogy ahol le
hetséges, fölemeljék és alkotóerővé nemesítsék az ember tudatalatti énjében, vagyis
az ősállornányban tárolt romboló és ártó igyekezeteket.

Mindegyik a maga módján, a maga tapasztalatain kialakult meggyőződése sze
rint. Természetesen, ez is csak akkor jelentett értékes nevelő-gyógyító munkát,
ha felelős egyéniség és megfelelő színvonalú intelligencia gyakorolta. És csak ak
kor járhatott ez a munka sikerrel, ha az orvosnak, aki nevelt és hajlított, szug
gesztív erejű tehetsége is volt.

A Freud körül kialakult iskola úttörői - nem valamennyi, de azok, akiknek
neve fennmaradt - ilyenek voltak. És épp ez okozta a mozgalmon belül a legtöbb
surlódást, összeütközést, sőt lázadást, hogy míndegyík a maga meggyőződése szerínt
akart dolgozni. Mert Freudot nem olyan fából faragták. hogy "testőrei" legkisebb
önállósulását is, a tőle való elhajlást megtűrte. A kilencvenes évek végétől a hú
szas évek derekáig, vagyis negyedszázadon át, a professzornak meg kellett érnie,
hogy éppen a legtehetségesebb követői és fáklyahordozói leválnak róla, mert sa
ját tapasztalataik is kialakultak, és ők aszerint akarják teljesíteni hivatásukat.
Hogy csak a legismertebb neveket említsem: ez történt Jung, Adler -vagy Rank
esetében - ez történt Ferenczi Sándoréban is.

Hogy míért kellett pedig Ferenczinek eltávolodnia mesterétől? Azért - mu
tatta fel utóbb a tudományos kutatás, amelynek francia és angol nyelven már
nagy irodalma lett - mert egy alkalommal a magyar orvos beszámolt Freudnak
analízise gyakorlatáról, amely arról győzte meg, hogy betegeinek neurózisa főként

elégedetlenségből ered. Keveslik a kisgyermek korukban kapott szeretetet. A zsen
ge korban elszenvedett szeretethiány deformálta pszichéjüket. Tudat alatt erre a
rnostohaság-érzésükre várják a gyógybeavatkozástól a kárpótlást. Ezt - a kutatás
szarint - ilyenformán vallotta Ferenczi maga. Freud pedig erről az ő mester-bí
rálatát 1933-ban, Ferenczi halála után írt búcsúztatójában így fogalmazta meg:

"Ferenczin túlságosan elhatalmasodott az az akarata, hogy gyógyítson és se
gítsen . .. Saját, el nem apadt érzelmi forrásaiból eredt az a meggyőződése, hogy a
betegeknél jóval többet lehetne elérni, ha eleget juttatnánk nekik abból a szere
tefből, amely után gyermekkorukban sóvárogtak."

Freud azzal az érveléssel vetette el ezt a felfogást, hogy Ferenczi sajátos be
látásával "veszedelmes talajra lép, és elhagyja a lélekelemzés tradicionális szoká
sait és technikáját."

Attól a naptól lazult fel közöttük a kapcsolat, hogy Freud ezt közölte vele,
és Ferenczi ment a maga útján. Nevének, gyógymódjának és tudományának elis
merése azóta a mélylélektan szakköreiben egyre emelkedik.

Egyetlen férfitanítványa, aki végig megmaradt Freud oldalán: talán csak
Ernest Jones volt. Jones, a kevesek közül, aki túlélte és biográfusa lett. Angol
volt, sima felületű, jó modorú. Igazán nem markáns egyéniség, sem pedig önálló
kutató, de aki helyzeténél fogva hasznos szerepet játszhatott Freud professzor meg
próbált életében. ci sok tekintetben hozzájárulhatott ahhoz, hogya halálosan be
teg Freud 1938-ban, fenyegető helyzetéből (a hitleri Anschluss után) átmenthette
magát családjával együtt Bécsből Londonba. ahol még másfél évíg élhetett tudo
mányának és általános megbecsülésben dolgozhatott.

Fejedelmi ellenértéket kapott Jones ezért. A professzor halála után leánya, ft
Londonban letelepedett Anna Freud gvógvanalítíkus jóvoltából. A hagyaték kulcs
dokumentumaival és a kiadatlan levelezéssel ő írhatta meg Freud alapvető életraj
zát, három hatalmas kötetben. Ez nagyobb jutalom volt egy Nobel-díjnál.
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Ami e terjedelmes biográfia adatainak pontosságát flleti, nem vagyok hivatott,
~ogy arról vélekedjem. Csak azt tartom benne másként igaznak, amit Ferenczi
-Sándorra vonatkoztat. Akkor nem a biográfus, Freud életének és környezetének tár
gyilagos és reális ismertetője szól belőle, de a mindenkorí és halálon túl is fél
tékeny rivális, a gyöngébb tehetségű kolléga, aki Ferenczivel szemben most már
.akadálytalanul kárpótolja magát kisebbségi komplexumáért.

Amikor 1964-ben Párizsban eredetiben olvastam Jones könyvét, ezt a síron
túli rosszindulatot és megmásítást, megrendülten vettem tudomásul. De azóta nem
egy posztfreudista tudós könyvét elolvashattam és megnyugodtarn. hogy Jones-t
illetékesek már megcáfolták. Mindazok a pszichiáterek, akik odaát Amerikában
és nemzetközi vitákban a Freud-revíziót régen elíndították, rnínt a sokat emlege
tett Erich Fromm, aki Heidelbergből és Berlinből került az USA-ba, vagy az imént
-említett Lóránd Sándor, aki míndvégig Ferenczi lelkes híve maradt, hogy az ame
rikai pszichiáter-tanítványok melléje sorakózásáról ne is beszéljek.

Ami magát FerencZit illeti, ő még életében megérte szárnos tanulmánya és ta
nítása vílágsíkerét, rendelőjét pedig mindjobban elárasztották a belföldi és kül
földi betegek. Mi több: nagy számmal orvosok, akik kiképzést akartak nála, mert
terápiája oly pozitívnek bizonyult.

5.

Vissza kell fordulnom az induláshoz, másképpen nem alakulna ki a teljes kép.
Freud és Ferenczi megísmerkedése után rövidesen meghívják a professzort az

.Egyesült Allarnokba, hogy a worcesteri Clark-egyetem negyedszázados fennállása
ünnepén, egy héten át tartson öt előadást mélylélektana alapvető tételeiről. Nem
is diákoknak, hanem Amerika gyakorló pszlchiáterelnek, akik a nagy intézetek
ideggyógyászatát irányítják.

Össze is sereglettek akkor a Clark amfiteátrumába az Allamok minden tá
járól a professzorok és más lélekkutatók. Freud pedig még indulás előtt meg
hívta maga mellé, mint saját vendéget, Ferenczit. A Clark-egyetem ugyan Jungot
is elhívta Svájcból, a "Burghölzli" állami klinika adjunktusát, aki már évekkel
hamarább csatlakozott Freudhoz. De Freud őt sohasem érezte közelinek. Talán
egészen igazi tanítványának sem. (Amiről Jung idővel bevallott miszticizmusa ta
núskodik.) De az új freudi tannak ő mindenesetre már dekóruma volt. Hivatalos
nagyság és tekintély hazájában. Ferenczi viszont az ő Rókus-idegosztályával és ma
gánrendelőjével akkoriban még semmiféle protokoll-előkelőségnek nem számítha
tott. Hanem Freudnak, aki rendkívül ragaszkodott hozzá és nagy képességeket
látott benne, útitársnak csak ő kellett. Vele megbeszélhétte minden problémáját,
olyan őszintén, míntha éppen csak gondolkodnék.

Valóban hasznos útitársnak bizonyult. A professzor minden reggel korán sétára
vitte magával.

- Miről adjak elő ma? - kérdezte tőle Freud mindennap induláskor, és
Ferenczi öt napon át az öt előadás mindegyikét fel vázolta mesterének élőszóval 
séta közben. Aszerint, hogy Ő. a tanítvány, abból a bonyolult tudományból öt té
telben .mit tart :alapvetőerr fontosnak. Az öt tétel így sorakozott fel: 1. A tudat
alatti ösztönvilág. 2. Az elfojtás. 3. A reakcióképzés. 4. A szublimálás. 5. Az in
fantilis szexualitás elmélete.

- Igen - bólogatott Freud -, ez így jó is lesz, fiam.
A séta alatt felvázoltakat bontotta ki azután hatalmas előadássá az orvos

kongresszus katedráján. Szabadon beszélt, akkor még németül, csak később adott
elő nemegyszer angolul, de sohasem olvasott fel. Ahogy Ferenczi is utóbb mindig
szabadon adott elő, akár németül. akár angolul; külföldön. Az öt előadás (Fünf
Vorlesungen) folyóiratban, majd kötetben is megjelent és mindenütt úgy tekin
tették, mint Freud mélylélektanának alapkőletételét.

Hogy Ferenczi az öt előadás .,társszerzője", azt maga Freud írta meg 1933-ban,
egykori tanítványa halálakor, tudományos folyóirata, az Internationale Zeitschrift
búcsúztatójában.

Sok mindenre volt a professzornak Ferenczi fontos munkatársa azután is.
1911-ben őreá bízza, hogy szervezze meg a Nemzetközi Pszichoanalitikus Társa
ságot, Azt. amely megalakulása után minden évben más-más közép-európai vá
rosban rendezett kongresszust, amíg Freudot le nem, teperte betegsége,

1913-ban megszervezí Ferenczi a Budapesti Pszichoanalitikus Társaságot is,
.amelynek élethossziglan elnöke maradt. A magyar pszichoanalitikusok 1918 szep-

199



temberében rendezik meg Pesten a nemzetközi kongresszust, Az az év, hiszen
tudjuk, amely már nálunk is megérlelte a forradalmat - és a mélylélektan a ma
ga úttörő éveiben igazán nem tartozott máshová. mint a gondolatfelszabadító
forradalomhoz. Ez a progresszív tudományú pszíché-kutatás lényegében akadé
miaellenes .harc volt.

6.

Sokadmagammal már csak külön ezért is küzdő híve lettem akkor. És ugyan
úgy lettek hívei az akkoro haladó felfogású egyetemisták is, akik közül 1918 nya
rán ezer orvostanhallgató írta alá a kérvényt, hogyamélylélektannak állítsanak
katedrát a pesti egyetemen. Ezt a 19-es forradalom meg is valósította és a ka
tedrára Ferenczi Sándort nevezte ki, aki természetesen elfogadta, és épp oly ter
mészetesnek találta, hogy elveszítse, amint a reakció eltaposta a forradalmat.

O maga, Sándor, nem menekült emigráctóba. Ű változatlanul Budapesten dol
gozott és gyógyított. Elképzelhetetlenül megsokasodott a dolga, annyi volt a hábo
rús beteg, az idegsokkos, rázkódásos, epílepszíás és másféle traumával tönkretett
ember. Azután egy tudományos könyv megírását is éppen akkoriban hordozta éj
jel-nappal magában. Szó sincs róla: nem az elsőt. Éppen csak új területen kd.
bontakozót, amilyet soha senki még nem írt előtte: bíoanalízíst. Ebben a pszicho
lógiát az élettannal kapcsolja össze. O, a kutató tudós, megkísérli, hogy a pszi
chiátria új elemző rendszerével világítsa át az élettant, mégpedig az emberré
fejlődés, emberré válás legősibb csíráitól.

Tanulmánya már elkészült, de ő habozott, hogy Freud készséges kiadóvállala
tánál, német nyelven (Versuch einer Genitaltheorie) egyáltalán közreadja-e. Freud
maga biztatta, nyomássa ki. Igy jelent meg 1924-ben élete legtehetségesebb, leg
szuggesztívebb rnunkája. Túl azon, hogy amit írt: pszíchobiológia, de bizony vala
mennyire filozófia is, és átlátszó nyelvében olyan csillámló tükrözés, mint a mű-

vészet. '
Freud azt mondta róla 1933-ban, búcsúztatójában :
"Ez a mű Ferenem legdúsabb és legragyogóbb gondolatát fejezi ki. A léJek

elemzést nemcsak a szexuálís folyamatok élettanára, de a szerves élet teljességére
alkalmazza. Ez a bioanalízis - a pszichoanalízis legmerészebb gyakorlata, amelyet
valaha megkíséreltek."

Kosztolányi Dezső Ferenczi halálakor ezt írta róla: "Egy nagy magyar tudós
ról emlékezem meg itt, aki barátom volt... Lelíkűnk legmélyét búvárolta, érzé
seinkbe, érzéseink mögé nézett. Leálcázta azt, ami ott túlzott, fölpuffasztott. ha
mis ... Alapvető munkája (az, amelyről Freud is szólt): Tanulmány a nemiség el
,".életéről a biogenetikai alaptörvényt. melyet Haeckel állapított meg a méhmagzat
fejlődéséről, kiterjeszti lelkünkre is. Rámutat, lelkünk miképpen fut végig a hal,
a hüllő, az emlősállat fokozatain... Rázkódtatások alakjában emlékezünk vissza a
[égkorszakra és a tengerek kiszáradására. a vílágcsapásokra, melyek évezredek
során érték a föld élőlényeit. Évszázadok múlva állapítják majd meg, hogy egy
eredeti szellem már a XX. században pedzette ezt a kérdést."

7.

Az a könyv, amelyről itt szó, van, örvendeztetett meg legjobban Párizsban,
1964-ben, amikor utoljára jártam ott. Minden könyvesbolt aszfaltra kirakott forgó
könyvespoleán megláttam. 184 oldalas, szép kis kötet, újszerű fényes borítóval.
Az ember tudománya sorozatban. Freud, Adler, Russell, Schweitzer tanulmányai
mellett áll, mínt vártán a katona. Negyven évvel azután, hogy Bécsben először

megjelent. Standard-könyv. Ha kifogy, újranyomják.
Címe a francia kötetnek görög szó: Thalassa. Valamikor az ókorban, amikor

Xenophón hadvezér és tízezer megvert görög katonája sok időn át tévelygett ide
gen földön és nem tudta, merre talál haza, egy napon, nagyhirtelen megpillan
totta a tengert.

- Thalassa! - tört ki az örömrivalgás.
Igen, a tenger. A hazatalálás.
Ferenczi Sándor is hazatalált a tengerhez. Az ősanyához.

Elhoztam könyvét. Itt van a kezemben.
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