
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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