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Általános tendencia napjainkban, hogy az értelmiség szólás-
tere, a világ jelenségeire reflektáló véleményformálása vala-
hol kiszorult, megrekedt. A közélet alakítása az arra avatot-
tak: politikusok, üzletemberek, közéleti szereplők dolga, a 
művészek, írók, irodalmárok szűk köre pedig megmarad a 
többnyire saját világként bezáruló szövegvilág alkotásánál. 
Persze – tehetnénk hozzá mentegetőzve – az irodalomnak, 
művészetnek nem is az a szerepe, hogy a világ jelenségeire 
azonnali módon reagáljon, vagy hogy azt alakítsa. (Még ha 
sok esetben azokból is származik.)

A szászrégeni születésű, szakmáját tekintve pszichológus 
Albert Ildikó kötetét kézbe véve mégis az volt az érzésem, a 
könyv meglevő hiányt tölt be. Egy olyan hangot üt meg, 
amelyben a szó valamiféle tett- vagy gesztusértékű szó: 
beszédaktus, ha úgy tetszik. Olyan értelmiségi hang ez (az 
értelmiséginek a klasszikus, konzervatív értelmében), amely 
a világ jelenségeire nyitott, fogékony, sokoldalúan reflektáló, 
a dolgokhoz saját véleményt rendelő világlátást mutat meg. 
Nem akar saját világot létrehozni, kifordítani önmagunkból, 
sokkal inkább együttgondolkodásra késztet. A világ ezerféle 
hatásainak kitett ember számára egyfajta kiegyensúlyozó 
mérleg szerepét kínálja fel, elhamarkodott, indulatos ítéletek 
helyett – ami, valljuk be, napjaink közbeszédének meghatá-
rozója – megértésre törekszik. 

Közhely, hogy minden könyv saját mércével bír, saját mércét 
állít fel, aminek következtében ezzel a mércével kell mérjük. 
Mivel a kötet rövid elmélkedések gyűjteménye, a tét az, hogy a 
rendelkezésre álló rövid szövegteret hogyan sikerül betölteni, 
mennyire tömören és lényegre törően sikerül egy-egy gondo-
lat kifejtése. Hiba volna a kötettől mindenáron eredeti világlá-
tást, újító gondolatokat számon kérnünk. A könyvben megfo-
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galmazott kérdések minden bizonnyal 
sokunknak eszünkbe jutottak már. 
Már csak azért is, mert a könyv kérdé-
sei aktualitások okán megkerülhetet-
lenek. Milyen a viszonyunk a munká-
hoz, ünnepekhez, érzelmekhez, intimi-
táshoz, a testhez, a tudáshoz, a kultú-
rához, értékekhez, globalizációhoz, és 
így tovább. Se szeri, se száma azoknak 
a nagyon fontos, megkerülhetetlen 
problémáknak, amik az ókortól napja-
inkig állandó mozgásban tartják a ref-
lektáló elmét. Senecától, Epiktétosztól 
Pascalon át Márai Sándor Füvesköny-
véig tart az a filozófiai-irodalmi vonu-
lat, amelyhez a kötet tartozni szeretne. 
Utóbbi kötetre utalnak a rövid som-
más elmélkedések címei is itt-ott: Veze-
tőkről,Afogalmakról,Amásságról,Az
értelemszükségesvoltáról,Atekintélyről.
Persze csak néhány címet soroltam 
föl, amelyek egyúttal a témájukat is 
magukba sűrítik.
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„Szükségünkvanszemélyeséletfilozófiára,saját,különbejáratú
ideológiára?”–teszi fel a retorikai kérdést a szerző, mindjárt 
a bevezető szöveg („előszóhelyett”)legelején. S rögvest meg is 
válaszolja, méghozzá igennel, hiszen „egyolyanvilágban,
melyrészbenatechnikaikörülményekkövetkeztében,részbena
korszellemhatásáraegyrekevésbéátláthatóéssokaknakkövet-
hetetlenülgyorsanváltozik,mégnagyobbszükségvanrá”.Ezt, 
az előszóban megfogalmazott eligazító-orientáló igényt 
igyekszik betartani tehát a kötet 171 elmélkedése, miközben a 
hangnem minduntalan jelzi, hogy személyes életfilozófiáról 
van itt szó. Épp ez az üdítően személyes hang, amelyben 
helyet kapnak a könyvélmények csakúgy, mint az átélt élet-
helyzetek, menti meg az elmélkedéseket a már a műfaj révén 
ólálkodó veszélytől, hogy ti. szubjektíven átélt tartalmakat 
általános érvényre számot tartó igazságként tálaljon. Persze 
nem hallgathatjuk el, hogy a kötet elmélkedései már csak a 
változatos tematika révén is – bár nem csak attól – egyenet-
len színvonalúak. Vannak köztük a nyelvet már-már szépiro-
dalmi mélységében is használó szövegek, de előfordulnak 
sajnos olyanok is, amelyek nem többek közhelyek újramon-
dásánál. Hogy csak egy-egy példát emeljünk ki: Azéletregé-
nye című szöveg szépen árnyalt szembeállításokban-átmene-
tekben váltja ki az olvasó meglepődését, miközben a sommá-
san lényeglátó beszédmódot is fenntartja. Érdemes a szöve-
get teljes egészében idéznünk:

Sokanképzelikúgy,hogyéletükkészregény.Ésmégtöbbenérzik
úgy,hogycsupánegyjelentéktelen,szenvedésekkeltelikisidőtelt
ellétükkezdeteésmármegisérkezővégpontjaközött.Néhá-
nyan,akevesek,ellenbentudják,hogyéletüktöbbbármiféle
regénynél.Őkátélikanapokhordalékát,felismerikmindenperc,
érzéséstörténésmegismételhetetlenségét,asokadszoriébredések
újdonságát,azálomtitokzatosságát,azálmatlanultöltöttéjsza-
kaiszonyatát,aszerelemmindentmegváltoztatóerejét,acsaló-
dáslélekpusztítódöbbenetét,azesztelenreményt,hogyafájda-
lomfeloldhatóésazelmúláselodázható.Őkélnek.Ésazéletmin-
digtörténetis.

Ellenpéldaként Akorokról című szöveget említeném. Amel-
lett, hogy az életkorok kissé elcsépelt lényegi sajátosságait 
sorjázza, bevezető tételmondatát kevéssé látszik alátámaszta-
ni a zárás, ami viszont az argumentum lenne. A tételmondat 
így hangzik: „Azéletkornemazonosalélekkorával.” Majd a 

kiinduló gondolathoz visszakanyaro-
dó zárás: „Ámanagyajándék–sorstól
ésönmagunktól–,hakijátsszukaz
ikszekzsarnokságátésbéklyóknélkül,
fölszusszanva,sokataratva,acélokkal,
álmokkaltöltekezveöleljükkeblünkrea
világot.”Mintha a szöveg itt kifogyott 
volna a mondanivalójából, és valódi 
tartalom helyett csupán zsongító álta-
lánosságokra futotta volna.

Mindezek mellett, úgy hiszem, gyó-
gyító, erősítő, vigasz szerepű ez a 
könyv. A választékos megfogalmazás, 
a melegen zengő mondatok a közhe-
lyeket is átlelkesítik, a kötet írásainak 
stílusában a közhelyek sem bántóak. 
Egy olyan szerzői karaktert mutatván 
fel, aki mélyen hisz a nyelvben, a stí-
lus jótékony bűvöletében.


