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Először nem a inüné
szet, hanema pszicho
lógia nyelvénfordulok
Önhöz. Milyen szere
peket játszott már el
életében?

RególlJCib61, els6sor
ban Az oroszlános
kertbó7 egyértelmücn
kiderül, nniven meg
határcaáa): voltak az
Ön számára az iskolai
közösség/Jell töltölt
(;vek.

AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

Mohás Líviával
Voltam szabadon-vadon növekedőgyerek, fegyelemre szorított zár
dista, feleség, anya, testnevelő tanár, könyvszerkesztö, paszicholó
gus és író. De természetesen minden szerepkört erősen meghatáro
zott az, hogy nő vagyok. Ez társadalmi szempontból hátrány 
hiszen férfikőzpontúvilágban élünk - de lélektani értelemben szá
momra előny. Ugyanis az a teljesítlllényhajszll, ami -látom - a férfi
létmód egyik, ha nem a legföbb problémája, engem alig érintett.
Csak egyetlen "szerepkörben" éreztem az aggódó-szorító-roppantó
stresszt, amikor egy fiúgyermeket kellett életrevaló, erős férfivá ne
velni, a saját fiamat. Az összes többi szerepkör nekem inkább érde
kes erőpróba volt és az ma is, úgy érzem, nem igen veszíthetek.

Kezdjük az első "szereppel": 1928-ban születtem Bogácson, a
Bükk hegység lábánál, édesapám itt volt kántortanító, első világhá
borús vitéz, bátor, szívós. erős akaratú ember. Anyámat is szeret
tem, de apám természetét mintáztam - szinte tudatosan. Anyám
elszegényedett nemesi családból származott - a szentmiklósi-óvá
ri Pongráczok kőzűl -, aki el-elhatalmasodó betegsége miatt nem
tudott elget törődni nővéremmelés velem. A betegsége mélyen szo
morított, ámbár az nagyon jól jött, hogy így békén hagytak, egész
nap kószálhattam a faluban, rengeteg barátnöm volt, rengeteg él
ményem, minden házban otthon éreztem magam. Az akkori kötet
lenség és szabadság jó talaja lett a kreativitásomnak.

A falusi iskolaból. a boldog szabadságból - mondhatni: az
alom-melegből - tíz éves koromban Egerbe adott édesapám az
Angolkisasszonyokhoz. A rend, a szigor, a hűvösség, a fegyelem
sokmindent cítforgatott bennem, és nagy erőpróbát jelentett. Szinte
mindent újból kellett tanulnom. a mozgást, az öltözködést, a beszé
det, a köszönés t, a meghajlást. De a legfontosabb, amit onnan hoz
tam, az az, hogy SI/b specie acicrnitatis, vagyis az örökkévalóság
szemszögéből is lehet nézni a világot. Ez a szemléletmód emléke
zetemben elsősorban Mater Benes Annához kötődik, Magyart és
történelmet tanított. Választékos volt, finom, tartózkodó művelt

ember, szerottem száraz humorát, csíptetős szemüvegét, és úgy
képzeltem. szabad perceiben csakis Pázmány Péterrel, Szenczi Mol
nárral, Kölcseyvel és Avilai Terézzel társalog. Elhűlt, amikor meg
tudta, hogy nem bölcsész leszek, hertem a Testnevelési Főiskolára

megyek. Ironikusan azt kérdezte: "Mohás! Maga lesz Miasszo
nyunk bohóca?"
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Volt-colyan példaképe
az intérctben, aki
lIlegtestesitette azokat
a maga korában forra
dalmtan !Í] elveket a
leányneve!ésben, ame
lyekkel Ward Mária
tette magát ismertté?

Regényírói tnunkássá
gábol és pszichológiai
tanulmánuaíboí is az
derül ki, hogy az
anyaság kérdése, en
nek a szerepnek a vál
tozása századunk so
rán intenziuen foglal
koztatja. Miérf7

Hozzátartozik ehhez a
test karbantartása is7

Hogy érezte magát
tornatanárkén t 7

Miért váltott akkor
pályát, és miért végez
te el az ELTE pszicho
hígia szaleát 7

Ward Mária jelenségét és elveit Mater Bodolai Margit képviselte,
ö talán még inkább meghatározó tanáregyéniség volt. Szép, üde,
lendületes ember, csak úgy csattogott fekete fátyla, arnikor sebbel-lob
bal haladt a hosszú folyosókon. Egész lényével a hitbeli felületesség
ellen küzdőtt. tőle kaptam Kempis Tamást. Mesterien tudott hidat
építeni az elvont hittételek és a mi kamasz valóságunk közé. Az
osztályfőnöki órái valódi belső építkezésre adtak alkalmat és "anya
gat". Engem megrendített. amikor a kommunisták kékcédulás válasz
tása idején pár elejtett szav ából kiderült: felkészült a vértanúságra.
1948-ban a rendházat elvették és a Rákosi-kor kezdetén Mater Bo
dolai hátizsákkal a hátán átkúszott a vasfüggöny alatt. Argentíná
ban megalapozta az Angolkisasszonyok ottani intézetét. Később

szegény sorsú magyar amigránsok gyerekére vigyáztak, mert az
édesanyjuknak dolgozniuk kellett, ma ezer fős intézetük van Pla
tonoson. Bátor volt, mint Ward Mária, aki ugyancsak elment Ang
liából a katolikusok üldözésekor az 1600-as években, és idegenben
kezdett rendejének alapításához.

Bárhonnan is nézzük, a keresztény világban az anyaszerepet első

sorban Szűz Mária hagyományos példája határozza meg. Erre akkor
döbbentem rá, amikor a falu, a nevelőintézet, majd a testnevelési
főiskola közösségéből, amelyekben tulajdonképpen szabadon bon
takoztathattam ki képességeimet, bezárkóztam saját családomba. a
babaházba. Pszichológusi gyakorlatomból tudom, hogy ez nagyon
sok asszonynak okoz problérnát, még ha erről nem is illik beszélni.
Sokan félnek beismerni, hogy vágyakoznak a szabadabb élet után,
s ez bűntudatot ébreszt bennük. Holott természetesnek kellene len
nie, hogy a jó anyának nemcsak gyermeke biológiai és érzelmi
szükségleteit kell kielégítenie, hanem legalább ennyire fontos, hogy
később intellektuális szinten is irányítani tudja gyermekét, okosnak
és csiszoltnak is kell lennie.

Az ötvenes-hatvanas években bizonyos menedéket jelentett szá
momra ez a szerep. A tornateremben nem kellett törődnünk az
ideológiával. Azonkívül a testnevelésnek van olyan személyiség- és
közösségformáló ereje, amit sokra tartottak.

Már tanár koromban is kértem és vállaltam osztályfőnökiszere
pet, hogy közelebb kerüljek a gyerekekhez, és ezekben az években
még folyt a középiskolákban pszichológia-oktatás. Író barátaim
időnként megjegyzik, mennyit profitálhatok abból, hogy pszicho
lógusként megismerem az emberek lelkét. Meg kell mondanom,
hogy ez a mozzanata a munkámnak egyáltalán nem érdekel, egy
szerűen érdekelnek az emberek, és nagyon szeretném, ha a beszél
getéseink során eljutnának önmaguk megismeréséhez.
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tvioetunában miluen
jellegíí pszichológiai
munkái végez? Kikkel
foglalkozik?

Meglehet6sen kés6n
kezdett irni, hiszen el
s6 kötete csak 1981

ben jelent meg. Mi
késztette írásra?

Ez a koncentrált bcfe
It; /igyelt;s egyiiit járt
a gljcnnckkori vallá
sos nevelés l1a!fw1ifi;le
mcgúiuíásáua! is?

Ő az, akiról a New
York-i történetek szól
nak, és 6 a Rókava
dászat betegségben
szenved6 }z{ísn6je?

Mostanában főként nőkkel, női problémákkal foglalkozom. A
mai nők egyik nagy problémája az a feszültség, ami a hagyomá
nyos anyaszerep és a mai társadalomban játszott szerepük közőtt

feszül. Pácienseim nagy része lelkiismeretfurdalással küzd, amiért
nem csak a családja dolgai, hanem a világ iránt is éppúgy érdeklő

dik, mint a férfiak. Ebből az érzésből előbb tudattalan, majd lassan
tudatosuló bűntudat alakul ki.

Negyven éves koromban megijedtem, hogy meghalok. Nem
mintha beteg lettem volna, csupán rádöbbentem, hogy már keve
sebb van előttem, mint amennyi mögöttem. Ettől úgy megrendül
tem, hogy elhatároztam, föltérképezem az életemet, volt-e valami ér
telme. Ezt a megrendülést meditatív időszak követte, amikor szívósan
befelé és időben hátrafelé figyelve megpróbáltam megtudni. filozófiai
értelemben, ki is vagyok. Elkezdtem például nyomozni, hol kezdtem
hazudni. Ezt úgy értem, hogy hol kezdtem másként viselkedni, gon
dolkodni, mint amilyen én magam vagyok. Sok mindent leírtam, vá
logatás nélkül, és beleszerettem a kifejezésnek ebbe a módjába. Némi
íráskészséget már szereztem szerkesztőkénta Tankönyvkiadóban, így
hát megkiséreltem leírni mindazt, ami foglalkoztatott, ami fogva tar
tott a múltamból. Fábcr András barátomnak köszönhetem a bátorítást,
akinek a nógatására végül elvittem a természetesen erősen meghúzott
és átszerkesztett első kéziratomat a kiadóba.

Őszinténmeg kell mondanom, hogy volt az életemben majdnem
két évtized, amikor nem sokat törödtem ezekkel a kérdésekkel.
Strucc módjára viselkedtem, és mivel eltérőek voltak a nőiséggel és
az anyasággal kapcsolatos nézeteim az egyházi tanítás egy részétől,

automatikusan eltávolodtam az Istennel való élettől is. Jobban
mondva más dolgok háttérbe szeritották az életemben ezeket a kér
déseket. Ekkor azonban olyan megrázó élményben volt részem,
ami egyértelművé tette a számomra, hogy valami ezekben az évek
ben rejtve maradt előlern. Jó tíz éve már annak, hogy a nővérem,

aki Amerikában él, súlyosan megbetegedett.

Pontosan őróla van szó. A nővérem nagyon fontos szerepet ját
szott az életemben, talán mert sokkal sikeresebb és szebb volt, mint
én. A családunkban én voltam a Dummer August, ő meg a fehér
bohóc, a megközelíthetetlen, a szép, az elegáns. Talán azért is ra
gaszkodtam hozzá annyira, mert részben pótolta anyámat, és soha
nem használta ki az előnyeit, hanem abszolút sportszerűen visel
kedett velem szemben. Nos, a nyolcvanas évek elején hírét vettem,
hogy izomsorvadásban szenved, s olyan súlyos volt az állapota,
hogy vastüdőbe került. Ekkor hívott fel az egyik rámenős rokonom,
s azt tanácsolta, kezdjünk el egy kilencedet az egészségéért. Gon
doltam, ártani nem árthat, becsületesen, merő sportszerűségbőlvé
gigmondtam a kilencedet. majd ez a vidéki rokonom újból felhí-
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Ezek után 11O!<,'yan,
milyen módon tartja
magát vallásosnak?

Regényeiben fontos
szerep jut két állat
szimbólumnak: a ló
nak és az oroszlánnak
Az oroszlános kert
egyik fantáziajeleneté
ben együtt jönnek, a
Rókavadászatban a
háború végét jelzi az
udvarra betévedő se
besült ló. Mi a jelen
tőségük?

vatt, és közölte velem, hogy mindez persze csak akkor érvényes,
ha meggyónak és megáldozok. Kétségbeesetten kerestem olyan pól
pot, akivel - mivel meglehetősenheves természetű vagyok - bé':
késen "intézhetném el" az egészet. Eljutottam Előd Istvánhoz, aki
vel megrázó, katartikus erejű beszélgetést folytattam. kibékültem
nemcsak Istennel, hanem nagyrészt az egyházammal is. Röviddel
ezek után megtudtarn. hogy nővérem kikerült a vastüdőből. s a
betegség előrehaladása.nemcsak hogy megtorpant, visszafejlődött.

Egyszer felhívtam őt, a férje vette föl a kagylót, aki közölte velem,
hogy nővérem nincs otthon, mert kilovagolt. Mindezek az esemé
nyek egybeestek írói szárnypróbálgatásom idejével is.

Azt hiszem rendelkezem egy rendkívül erős belső Isten-élménnyel,
aminek a helyén, ha egyszer kiszakadna belőlem, csak fájdalom és
üresség maradna. Igazából nem tudok erről érdemben beszélni,
mert lényege nyelvileg nem kifejezhető. Ami azonban mégis ki
rnondható, az az a folyamatosan munkáló vágy bennem, hogy min
den kétkedésern, letörésem. lázongásom ellenére nagyon szeretnék
kapcsolatban maradni Istennel. Ehhez a katolikus vallás tételei és
szabályai hozzásegítenek, mert formát tudnak adni a belső életnek,
és mindenféleképpen a transzcendencia felé fordítanak. Ugyanak
kor magaménak tudom azokat az életszakaszaimat is, amikor e
szabályok megnehezítették a kapcsolattartást, sőt eltávolítottak tő

le. Úgy érzem, a szerelemmel kapcsolatos női autonómia gyakorta
kicsorbul ezeken a szabályokon. Mostanában a kétkedések és lá
zongások akkor vesznek erőt rajtam, amikor látom az emberi szen
vedés és kiszolgáltatottság ezerféle példáját.

Nem véletlen szimbólumok. Írás közben megjelennek, szemlel
nem kell őket. mert vonzóak és érzelmi telítettséget hoznak. A ló
ellentmondásos szimbólum: Naptól eredő hatalom és jótékony,
máskor a Holdtól eredő hatalom és a káoszt vagy a tengert jelké
pezi. Egyszerre jelenti az életet és a halált. Bizonyára ez utóbbi
miatt volt fontos nekem... ma már tudom egységben látni és egy
szerre szeretni az életet és az elmúlást. Jelképez más dolgokat is:
az okosságot, a bölcsességet, a nemességet. a gondolat fürgeségét.
A katakombákban az élet gyors tovatűnését jelképezte, a rene
szánszban a testi vágyat. A Jelenések könyvében az Ige fehér lovon
jelenik meg! Annak az öltőzékére. aki a fehér lovon üt ez a név van
felírva: Királyok Királya. Ennél többet nem érdemes mondani a lóról.

Az oroszlán visszatérő álmom, rendszerint felemelő környezet
ben jelenik meg: oszlopcsarnokban, reneszánsz udvaron, virágos
temetőkertben üldöz. Nekem, fegyelmezett mozgással, mindig si
kerül kitérnem az ugrásai elől, szinte játszom vele... Amikor végül
mégis engedem győzni, ijesztő, de sohasem fájdalmas élmény, ak
kor minden elsötétül. Egyéni szimbólum-rendszerernben ő jelképe
zi a jó halált.
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Eddigi regényeinek el
beszélői többnyire
nők. Legújal)b készülő

regényében azonban,
a Theodorában egy
Idős ügyvéd beszél a
bizánci császárnővel

kapcsolatos kutaiásai
ról. Miért ez a váltás?

Hajlandó részt venni
e,'{lj szabad asszociációs
játékban 7 lvumdanék

néhány szot, ini jut ró
la eszébe 7 - Biboros.

Cirkusz.

Befőtt

Isten.

Nem irt mindig életé
ben. Lehetségesnek
tartja, hogy az irást
egyszer -,valami más
helueitesitse7

Milyen szerepeket
szereine még eljátsza
ni 7

Mert így könnyebb írni a nőkről. Ma is inkább a nőket ismerem
persze jobban, de ha egy férfi mond Theodóráról bármit is, akkor
mintha megduplázódna a nézőpont. Ez jobban illik regényem főa

lakjához is, hiszen a bizánci császárné személyisége nyilvánvalóan
annyira összetett volt, hogy lehetetlen egyszerű elbeszélésmóddal
hitelesen megjeleníteni. Számomra ez a szörnyűséges nő egyben
rokonszenves is - ezt a fajta ambivalenciát csak bonyolult tükrö
zési rendszerrel tudom visszaadni. Egyébként azonban most, hogy
folyamatosan írom tovább a regényt, egyre inkább kikristályosodik
az elbeszélő ügyvéd alakja is, akinek egyénisége azért nem mentes
némi nőies vonástól. Úgy látszik, mégsem tudok megszabadulni
régebbi elbeszélő szokásaimtól.

Úgy látszik, felcseréltük a szerepeket, és Ön elemez engem. Ter
mészetesen, parancsoljon. Biberos. Kövér, kicsit képmutató, lelkileg
nem eléggé elegáns. Az is eszembe jut róla még, hogy piros, meg
az, hogy cingulus.

A szépség, az erö, a bátorság, a harsányság, a közönségesség.
Nem jó, ha közönségesek vagyunk, de néha hozzánk tartozik. A
flitter, a muzsika.

Gondoskodás, anyai szeretet, esti beszélgetések, lámpafény,
egészséges falusi munka, amikor összejönnek a falusi asszonyok,
és hámozzák a gyümölcsöt, darazsak, lekvárillat. Az egyéni siker
és a közös munka harmóniája. És ismét előjőn az erő, az egészség,
egyfajta szelídség.

A mindenség, a végtelenség, a halhatatlanság, alfa és ómega, a
teljesség.

Az emberi életben a dolgok nem helyettesíthetik egymást. Mi
előtt írni kezdtem volna, sok mindent próbáltam, most éppen az
írásban találtam meg azt a formát, amellyel a leginkább kifejezhe
tem magam. Az író-szerepet élem egy darabig, de korántsem biz
tos, hogy életem végéig. A világirodalomból is szamos példa bizo
nyítja, például Prousté. hogy az írónak nem kell születésétől halála
pillanatáig aktívan alkotnia. Ha az ember elinomita azt, amit akar,
nyugodtan elhallgathat.

Amit még szeretnék csinálni, arra már nem lesz időm. Festeni
szeretnék. Három nagy szerelmem van: Giotto, Pierro della Fran
cesca és Vermeet van Delft. Csakhogy nem elég szeretni valamit,
hanem azt a szakmát, annak technikai részét kemény munkával el
is kell sajátítani. Ehhez kevés már az időm.
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