
át, mint egy rángás, egy szempíllantásnyi időbe
zárt zokogás." A novellákban rendszerint egy
fénykép, ajándékba kapott könyv, egy dallam
és egy verssor, egy helyszín vagy egy álom
indítja el az önreflexiót, a múlt leírását és a sze
replők köré szerveződőkapcsolatok mélységei
nek feltárását. A minden mást felülíró anyasze
rep mellett kibontakozik a szerelem, férfi és nő

fájdalmas, mégis megnyugvást hozó kapcsola
ta, találkozás és elválás, megtartás és elengedés
drámája, a baráti kapcsolatok adta bizonyosság
és a testvéri szeretet. Az élők mellett fontosak a
halottak is: az elsiratott szülők és a hozzájuk
kapcsolódó emlékképek, a meghalt barátok, az
elmulasztott cselekedetek, minden és mindenki,
aki "életed egy darabja" volt.

A novellákban kirajzolódik a vidéki és a bu
dapesti élettér, a leégett tanyaház és az olykor
élhetetlenné váló, mégis védelmet nyújtó zuglói
lakás képe. Az önmagukban is teljes novellák
szervesen ílleszkednek egymáshoz: az újra és
újra felbukkanó szereplőkről egyre többet tu
dunk meg, az emberi kapcsolatok árnyaltabbá
válnak, a látszólag motiválatlan részletek a he
lyükre kerülnek, a megélt és újraélt események
elnyerik értelmüket. A kötetet irodalmi, zenei és
képzőművészeti utalások szövik át, az elbeszélő

olvasmányélményeken, verssorokon keresztül
szól hozzánk. Megjelenik Párizs, Firenze és
Róma, a szereplőkre nagy hatást gyakorló Mi
chelangelo, valamint József Attila alakja. A szö
vegekben jelen lévő szimbólumok - fa, víz, kű
lönbözö terek, vagy éppen a kötet címéül
választott kőmadár - a személyes sors kifejezői

vé, a szereplők egyéni szimbólumaivá válnak.
A mű saját keletkezésének történetét is feltár

ja, az írás során egyik kép idézi fel a másikat, az
olvasó különös asszociációs játék részesévé vá
lik. Az olykor tömör, máskor sokszoros összeté
telekben, halmozásokban bővelkedő, valamint a
magyar mondatszórend fellazításában megnyil
vánuló sajátos prózastílus intenzív olvasói jelen
létet, aktív befogadói munkát igényel.

A Szeretettel tükrözve című novellából kibon
takozó ars poetica a többi írás megértéséhez is
kulcsot ad: "Amit írt, maga miatt írta. Ha vala
mit ki kellett adnia magából, jobb volt, ha meg
írta. Persze mint az összes szörnyűséget, szere
tettel tükrözve." Számomra a tükrözés Mátyus
Aliz írásművészetének lényegét fejezi ki: tükrö
zi a múltat a jelenben, az emlékeket az átélés
pillanatában, a másik embert önmagában, mi
közben saját sorsán keresztül beszél az Ember
ről. (Orpheusz, Budapest, 2005)

ÉRFALVY LfVIA
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MÁRAI SÁNDOR: MÁRCIUS

Márai félelmetesen termékeny író volt, s egé
szen fiatal korától az újságírást is magas fokon
művelte. Első cikkeiről ugyan "megfeledke
zett", a Tanácsköztársaság idején, elsősorban a
Vörös Lobogóban írt bírálatairól és beszámolói
ról sosem tett említést, jóllehet egy tizenkilenc
éves fiatalembert aligha ítélhetünk el, mert pá
lyakezdése eufóriájában oda írt, ahová éppen le
hetett, ráadásul ifjúkori lázadásaihoz bizonyos
mértékig illettek egyes kommunista eszmék.

Kakuszi B. Péternek, a Márai-kutatás eddig
is sok értéket előbányászó képviselőjének kö
szönhetjük, hogy összegyűjtötte és jegyzetelve
kiadta Márai jórészt ismeretlen cikkeit, ame
lyeknek java része az említett Vörös Lobogó
mellett az írónak sokáig fórumot biztosító Kassai
Naplóban jelent meg. Bizonyára megvan a ma
gyarázata, hogy ezeket sosem gyűjtötte egybe.
Ennek aligha feledékenysége a magyarázata, hi
szen szelektív emlékező tehetséggel rendelke
zett: levelében például arról tudósított, soha nem
írt a Nyugatba sem, ami persze nem felel meg a
valóságnak, hiszen itt jelent meg egyebek mellett
mesteri Török Gyula-nekrológja is.

A cikkeket gondozó Kakuszi B. Péter elősza

va gondosan feltárja az ifjú Márai írásművésze
tének és szemléletmódjának legfontosabb jel
lemzőit. Kiemelném ezek közöl remek iróniáját,
amely a legkülönfélébb általa tárgyalt jelensé
geknek is sajátos akusztikát kölcsönöz. (Ez ké
sőbb regényeiben és naplóiban is jellemző tulaj
donsága, nem volt könnyesen azonosuló író,
elég ritkák nosztalgiával átszőtt beleérzésének
olyan példái, mint a Szindbád hazamegy.) A má
sik érdekesség, hogy bármilyen témáról meg
győzően, szellemesen tudott írni.

Persze akadtak olyan beszámolói is, amelye
ket érthető okokból felejtett el, hiszen később

meróben másként értékel bizonyos törekvése
ket. Mi lesz az írókkal? címmel 1919. április 2-án
jelent meg tudósítása Lukács György népbiztos
nak az írókat érintő elképzeléseiről. A magyar
írók szakszervezetét megalapítani szándéko
zóknak Lukács "kataszteri bizottság" felállításá
ról beszélt, melynek az a feladata, hogy feltér
képezze, kik az írók. A másik bizottság a
munkátlan írókat segélyezné és "a munkához
juttató feladatokat végzi el". A későbbi Márai
aligha lelkesedett volna ilyen ötletekért, az pe
dig nyilván felzaklatta volna, hogy az állam irá
nyítsa az írók tevékenységét. Hogya témák
preferálása mit takar, azt meg lehetett ismerni az
ötvenes évek első részének irányított irodalmá
ból (amelynek sejtelme is elegendő volt, hogy
Márai pánikszerűen meneküljön el), a "kataszte-



ri tevékenység" lelkes végrehajtói pedig, élükön
Devecseri Gáborral, megtizedelték az Irószövet
séget, abban a szellemben, amelyről neofita buz
galommal írta az ifjú Márai: "Nem sértheti. .. az
írók önérzetét e bizottság tevékenysége, már
csak azért sem, hiszen eddig, a régi burzsoá be
rendezkedésben pénzemberek, meggazdagodott
börziánerek ítélkeztek kiadók maszkjában az író
munkája fölött, míg ezután kétségtelenül hozzá
értő hivatásos írókból és kritikusokból álló bi
zottság ítéli meg, hogy tevékenységük mennyi
ben szolgálja az állam ügyét." Az állam ügyének
írói szelgalata... Erről is szerezhettünk tapaszta
latokat. Epp ez ellen lázadt föl az írói független
ségét kényesen óvó Márai, és hogy mennyire
igaza volt, azt jól bizonyítják a mindenkori ki
szolgálók, talpnyaló pártkatona írók.

Izgalmas, tanulságos könyv. Valóban érde
mes volt kiadni. (Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2006)

RÓNAY LÁSZLÓ

ALFRIED LANGLE: ÉRTELMESEN
ÉLNI. ÉLETVEZETÉSI ÚTMUTATÓ

Az osztrák szerző kis könyvének előtörténeté

hez hozzátartozik, hogy 1987-ben látott napvi
lágot Ausztriában, ahol Liingle több előadásban

is bemutatta életvezetési gondolatait. Molnár
Mária pedagógus ott találkozott először a szer
ző nézeteivel és könyvével, melyet hazahozva
lefordított, majd a Göncöl Kiadónál megjelent
(989) és hamar el is fogyott. A későbbi érdeklő

désre való tekintettel is vette gondozásába a
könyvet és pótolta a hiányt a JEL Kiadó "Ertel
mes Élet" című sorozata. E sorozat célkitűzése
Viktor E. FrankInak, a logoterápia és egzisztenci
álanalízis atyjának, a harmadik bécsi pszichote
rápiás irányzat megalapítója műveinek megis
mertetése, illetve az ő nyomdokán dolgozó
tanítványok és szakemberek idevágó műveinek

magyar nyelvű gondozása. Közéjük tartozik
Alfried Langle is, az 1951-ben született filozófus
és orvosdoktor. Jelenleg pszichológiai és pszi
choterápiai praxist folytat Bécsben. A Nemzetkö
zi Logoterápiai és Egzisztenciaanalízis Társaság
elnöke és V. E. Frankl módszerének ma legjelen
tősebb osztrák képviselője.

Langle 94 oldalas könyve elsősorban az em
ber szabadságával és nyitottságával foglalkozik,
majd pedig azokkal a viselkedésmódokkal, ame
lyek lehetetlenné teszik az ember számára életé
nek beteljesítéséf. Kűlőn kitér arra a jelentős kér
désre, hogyan kereshetjük saját életünk egyedi
értelmét. Vizsgálja azt is, hogy mit tartsunk
egyáltalán értelemnek, és hogyan viszonyul az
értelem a sikerhez.
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A könyv műfaja filozofikus jellegű, kérdése
ket felvető és arra választ adó kézikönyv. Fejeze
tei előtt pár soros tematikus összefoglaló jelzi a
fejezet tartaimát. Az első fejezet az embert mint
út közben lévőt mutatja be. Megmagyarázza az
"értelem" és az emberi szabadság frankli jelenté
sét. A második rész a szabadság eló1i tipikus ki
térési manővereket mutatja be, amelyek irány
vesztettséghez vezetnek. A harmadik fejezet a
döntés képességről és az élet-értelemhez vezető

három útról beszél. A negyedik az értelemró1,
mint a sikeres élet iránytűjéró1 szól. A következő

fejezet a siker bekövetkezéséről ír, végül az utol
só fejezetben a felelősség értelmességéről szól.
Legutoljára pedig egy függelékben áttekintő kér
déseket is olvashatunk az értelern-kereséséhez.

Idézetek a szerző előszavából, melyek bemu
tatják a könyv célját: "Az ember nagy kérdései
közül a legjelentősebb és a legnagyobb követ
kezményekkel járó a »minek?, mi végre?, mi cél
ból?« kérdéssorozat. Az emberi létezés lényegét
sűríti magába és egybeforr jelenlétének kérdé
sességével. Ebben a kérdésben kulminál az em
ber szellemi kutatótevékenysége; a felelet, ame
lyet erre talál, cselekedetének alapjához vezet,
biztosítja a jövőt." "Minden más kérdés a »rni
célból?« után sorakozik fel. A »miért?« kérdés az
időben megelőző eseményekre, az eredetre irá
nyul, a »hogyan?« kérdés - a dolgok módjára
és természetére vonatkozik, amelyből a velük
való bánásmód adódik. Az értelem a megélt vá
lasz arra az égető kérdésre: »Mi célból élünk?«"

Ezek a gondolatok tömören kifejezik mind
azt, amit Langle át szeretne adni Frankl nyomán
az értelem keresését illetően. A könyv nem tudo
mányos szigorral fejezi ki mindezt, hanem arra
törekszik, hogy az olvasó ismereteihez és saját
tapasztalataihoz kapcsolódjon. Ki-ki nagyító alá
veheti e könyv segítségével saját élettörténéseit
és történeteit, megvizsgálhatja és jó esetben ki is
javíthatja azokat. Ha szükséges, akkor pedig az
ember saját maga, szabad jó döntésére hagyat
kozva, felelősségtudattal veheti kézbe sorsa ala
kítását. Ezen az úton valóban életvezetési tanács
adónkká lehet ez a könyv.

A könyv élvezetes, elgondolkodtató olvas
mány, számos felismerés és útmutatás tanács
adója. Viktor Frankl felismerése, miszerint a 20.
század legnagyobb betegsége az életértelem hi
ánya s az ebből fakadó egzisztenciális vákuum,
az új évezred hajnalán talán még aktuálisabb.
Ebben a keresésben és tanácstalanságban hasz
nos útitársunk lehet ez a kötet, akár az egyéni,
akár a csoportos felfedezésben és értelemtala
Iásban. (JEL Kiadó, Budapest, 2004)
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