
Művelődéstörténet

Harmat Pál: Freud, Ferenczi
és a magyarországi pszichoanalízis

Születése idején az analitikus mozgalom érthető

okokból, de dühödt támadások céltáblája volt.
Napjainkban pedig - jószerivel ugyanazon okok
következtében - korunk szellemi dzsunge
lének az egyik legterebélyesebb, noha a liánok
tól szinte a felismerhetetlenségig benőtt fája.
Ugyanis az egyre nagyobb mérvű, s Végül már
tömeges elvallástalanodáshoz vezető folyamatok
nem egyszeruen csak az emberi ismeretek akko
ri rendszerét, a skolasztikát bomlasztották fel, de
ezáltal gyakorlatilag megsemmisítették az isme
retek igazságtanalmáról és főként értelméről

folytatható vita lehetőséget is. Azóta ugyanis a
vélemények eltérései nem különbözö álláspon
tok vitákban tisztáZható különbségei, hanem
diszciplínák, később pedig iskolák presztizshar
cának a tárgyai. És szinte csak azok! Kölcsönösen
és érvényesként elfogadott metafizika híján
ugyanis mind a diszciplínák egymáshoz való
visiónya, mind pedig a diszciplínák közötti disz
kussziók szabályai tisztázatlanok ( és tísztazharat
lanok is). Az ismeretek újraelosztásáén vívott
háború befejeztéVel, azaz a modern tudomá
nyosság kialakulásának idején, és épp a szekula
rizáció következtében, az emberre vonatkozó
addig felhalmozott ismeretek egy szinte
példátlan méretú amnézia áldozatául estek. A
kereszténység évezredei alatt ugyanis az ember
re vonatkozó ismeretek részben eleve az ember
re mint teremtményre vonatkoztak, részben
pedig (a görög tradiciótól öröklött, s aligha
túlbecsülhető ismeretek) ebbe a teremtményi
formába transzformálódtak. Ilyetén módon a
teremtőjét megtagadó európai ember szinte
szükségképpen megtagadni "kényszerült" rnind
azokat az igaz ismereteket is, amelyeket éppen
őróla a Hagyomány őrzött és teremtett számára.
Ráadásul maga az ember is mintegy az eredetileg
uralkodására hagyott világának perifériájára sod
ródva részben megismerövé. részben pedig a
megismerést kiszolgáló személyzetté aláztarott.
Ebben a helyzetben színte szükségszerü volt,
hogy végre újra az emberre, s nem csupán a
funkcióira vetett első újkori - tehát a lehetősé

gekhez képest elfogulatlan, de az újkor naivnál
naivabb vélekedéseitól is ment! - tekintet újra
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olyannak kényszerült látni az emben, amilyen 
esendőnek Sigmund Freud tekintete a huszadik
szazad alighanem legjelentősebb tudományos
forradalmának. az esendőségeink labirintusát
elvileg feltérképezni képes, s így annak a börtö
néből kivezető utat is talaható irányzatnak lett a
forrásává. (Hogy azután mire is való ez a talán
meglelhetö, de legalább megközelíthető,az em
bernek adatott szabadság, nos ez értelemszerű

en és változatlanul metafizikai kérdés!) Freud
tanainak igazsága tehát valamennyi az emberrel
foglalkozó diszciplína .felségjogat" sértette, in
nen a támadások dühe, de rnert igazságok voltak,
az azóta eltelt közel száz év során eltagadhatat
lannak bizonyultak, és - maguk is diszciplinali
zálódtak,

Harmat Pál e közel százesztendőstörténetnek
az általa talán a legjelentősebbnek tanolt met
szetét. a "budapesti iskola" kialakulását, tevéke
nységét és szétrobbantását tekintette át olyany
nyira példaadó módon, hogy - sajnos - azt kell
írnom, bizantintikus viszonyaink között ez a
példa valószinűlegmég sokáig követhetetlen és
főként követetlen marad. Szokatlan először is,
hogy a könyv valóban az, aminek a címe alapján
gondolna az ember: (pszichológia) történeti
monografia, és csak az! Valószínűleg a választott
tárgya iránti - és sajnos egészen szokatlan 
alázata megkíméli a szerzőt azoktól a hibákról,
amelyekbe a hasonló jellegű munkák hazai szer
zői az utóbbi évtizedekben rendszerint belezu
hannak. Könyvében ugyanis nem saját kimondva
kimondatlanul, de létező rendszerének az il
lusztrációjaként szerepeheti a tárgyalt szerzö
ket. Tehát valóban monográfiát ín, s nem rno
nografíanak álcázott (rendszerint zavaros) éne
kezést: vagy épp ami még gyakoribb, s még
rosszabb lenne, a tudatlanként kezeíhetö olva
sók előtti tetszelgéstől is ment marad. Nem egy
"ezoterikus tan" népszcrűsítöjeként igyekszik
villogni. Még ennél is szokatlanabb, hogy ellenáll
annak a kísértésnek is, hogy a később élő "jogán"
osszon "igazságot" védekezni már képtelen, hi
szcn halott ellenfelek közott. A tárgy (és a
tárgyalt szerzők) iránti tisztelet ez.

Félreértés ne essék, a szerzőnek mind a meg
győződése, mind pedig rokon- és ellenszenvei
nek a rendszere jólolvashatóan kirajzolódik a
rnüböl, de - s ez a legszokatlanabb - csak a
jóízlés határain belül, azaz csak annyira, ameny
nyire ez egy történeti munka esetében valóban
elkerülhetetlen.

Sami már egyenesen meglepő: rnivel nem egy
tanrendszer, hanem egy iskola történerét rajzolja
fel, magának a tannak a változásaira épp csak
(követhető!) utalások történnek, ámde rend-



kívül alapos bibliográfia segíti azokat, akik való
ban érdeklődnek a színte csak felsorolt témák
iránt. Ez ismét csak a múfaj szabályainak ismere
téről és rendkívül pontos betartásáról tanúsko
dik, s így a szerzőről is! Korrekt, s ráadásul önnön
lehetőségcivelmaximálisan tisztában lévő, s így
azokkal élni is tudó lélek birtokosa. Végered
ményben tehát egy rendkívülolvasmányos, jó
stílusban megírt könyvvel lett gazdagabb a ma
gyar kultüra, de a mű magyarországi megjele
nése mégsem valószínű. Ugyanis részben ma is
élő, részben pedig ma is bálványnak számító
embereket mutat be, s korántsem csak a "közna
pi ésszel fölfoghatatlan tudományos igazságok"
arctalan felfedezőiként,hanem élő, eleven, tehát

Kulturális krónika

Könyvheti gondolatok. Mindenki ismeri azokat
a régi fényképeket, amelyek az első könyvhetek
idején készültek. Írók csoportosan. Irók ma
gányosan a sátorban és a sátor előtt. Egy-két
dedikálásra várakozó állingál tétován.

De vannak másféle képek is. Sorok a hajdani
"siker-írók" körül. Aztán nagyobb sorok, amikor
az irodalom még ünnepi aurával rendelkezett.
Írók és olvasák vitája. Telt termek, láZas eszme
cserék. "Az irodalom az élet tanítómestere"
feliratok.

Mesterünk maradt-e szegény szépirodalom?
Óhatatlanul is erre kellett gondolnunk az idei
könyhét sátrai között kalandozva. Ma is vannak
érdeklődök szép számmal. De az érdeklődés

iránya merőben megváltozott. Elsősorban az
eddig kimondhatatlan szavakat tartalmazó köny
vek a keresettek. Ami tegnap "tiltott gyümölcs"
volt, az most a sláger.

Mi lesz veled, szépirodalom? Ki olvas ma
verset és szépprózát? Pedig egy nép történeté
nek menetét mégiscsak az irodalmi alkotásokból
lehet rekonstruálni.

A reménytelen jóslatoknak nincs igazuk: a
könyv a televízió és a videózás korában is
keresett. Csak éppen nem az a könyv, amiből

legigazibb önmagunkra ismerhetünk. Ezek a mai
könyvek gyakran a pillanatnyi időhözkötöttek. A
pillanatok azonban elmúlnak. Marad a történe
lem, s - reméljük - marad a szépirodalom is.

Ez persze nemcsak az olvasókon rnúlik, sőt,

elsősorban nem rajtuk. A könyvterjesztők azok,

esendő emberekként. S ráadásul jó néhányuk 
sajnos korántsem szokatlan hirtelenséggel - a
tanok megszállottjából a tanok boszorkányüldo
zőjévé, vagy épp "csak" "leplezőjévé" lett. A
monográfia erről is bőséggel szól. Egy bizonyos,
kevés dologra lenne nagyobb szükség bizantinus
szellemi életünkben, mint erre, s az ehhez
hasonló könyvekre. Persze másra is, s talán még
nagyobb szükség, de a könyv lege!szomorítóbb
tanulsága éppen az, hogy az akár itt megszülető

új ismeretek befogadására kevés égtájon van
kevesebb esély, mint itt, nálunk: Magyar
országon. (EPMSZ)

Erdei jános

akik a megálljt mondják, s nem is sejtik, mi
mindenről mondanak le a mai haszon kedvéért.

Azért ne csüggedjünk. A versről, regényről.

elbeszélésről és drámáról ma meg lehet feled
kezni. De holnap biztosan feltámadnak.

Várjuk aholnapot.

Ignotus Pál: Csipkerózsa. Látszólag ez olyan rnű

volt, amely elsüllyedt az időben. A fiatalabbik
Ignotus, a Szép Szó egyik életre hívója és prog
ram-adója elment, sokáig a nevét sem volt taná
csos kimondani, "adat" lett, "lábjegyzet", vagy az
sem. A Haladásban megjelent emlékezését csak a
beavatottak ismerték, emlegették, Németh An
dor József Attiláról írt első könyvének társasá
gában.

De lám, a Csipkerózsa feltámadt, azt bizonyít
va, hogy a jó, a hiteles könyvek sosem süllyednek
el végérvényesen. Néha évtizedek kellenek, hogy
fe!bukjanak az árból, a .körülmenyeknek" vagy
az érdeklődésnek kell megváltoznia.

Ignotus könyve pedig jó könyv, méltó a fel
támasztásra. Manapság tanúi lehetünk a József
Attila-értékelés, -kutatás alapvető fordulatának.
A hozzáértők egyre határozottabban merik ki
mondani, hogy azok a versei, amelyeket remek
művekként tanítottak a különféle tankönyvek
alapján, voltaképpen nem az életmű legmaradan
dóbb darabjai. A költő politikai gondolkodása
sem volt olyan egyértelmű, váratlan kitérők

nélküli, ahogyan azt mondták,
Ez utóbbi szempont azonban alighanem

másodlagos. A fontos a költő személye és a
versei. Ezeket idézi vissza szerényen, de ironi
kusan Ignotus Pál, s könyvének lapjain megeleve
nednek a lázas harmincas évek, a gombamód
szaporodó folyóiratok, a redakciók. s tragikus
szárnycsapásokkal húz el előttünk a halálra szánt
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