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POLCZ ALA1NE

-... - Emlékszem, ott álltái a székem mellett (...)
VaJanii játékbaba feje meg egy csomó piros
szemináriumi
nyomtatvány
lógott
ki
az
aktatáskádból. És valahogy olyan jó. vidéki szagod
volt. Csak azt nem iudtam elgondolni, hogy honnét a
csudából szerezted azt a kopott. Férfi lódcnkabáloL
Kétszer is belefértél volna
*
(Mészöly Miklós: Teréz krónikája)

Az ELET filozófiája
Név:
Foglalkozás:
Születési hely:
Díjak:

Pokz Alaine
pszichológus, író
Kolozsvár. Románia
Az Év Könyve Jutalom 1991;
Déry Tibor-jutalom 1992.

Müvet
Bábjáték és pszichológia, 1966; Az elveszett cirmos, bábjátékok,
ford [Jablánczy Lászlóval], 1%6: Aktív játékdiagnosztika és
játékterápia, J974; Orvosi pszichológia a gyakorlaiban (Pertortni
Rezsővel], 1976; A rend és a rendel IcnM^g az emberi
cselekvésben, 1987; A haláJ iskotája, 1989; Asszony a fronton,
dokumentum-regény, 1991; Meghalok én is? A halál és a
gyermek. 1993; Macskarcgcny, Pozsony, 1995; Éjjeli lámpa,
esszék. Pécs, 1996; Főzzünk Örömmel! I99S; Világjáték. 1999;
Macskaregény, 2000, Leányregén), 2000; Az életed Bíró Tlena,
2000; Gyászban lenni, 2000: Eta és halál titkai. Mii mondjunk a
gyereknek a halálról, 2001; Ideje a mégha lasnak, 2001: Gyermek
a halál kapujában. 2001;

"... Egyszer a pincében - ahol akkor már a krumpli tetején
a krumpli fogyott mert dtek &i oroszok és eltük mi is -,
sem tudom miért föbe akartak lőni. Odaállítottak négyöflketa fal
BKlté, Mamikát, engem. Minát fki volt a negyedik?), és mondták,
hogy főbe lőnek.
Az elíö goí>ö a falai találta mellenem, megfordultam cs
szembeneveti cm velük. Már mikor a falhoz állítottak, éreztem,
hogy nem igaz, az a bizonyos hang. ami belül szói. mondta, hogy
Dcm tgaz. Amikof a? cKő golyó a falai érte, biztosan ttidlam már
i fejemmel, az eszemmel h.

Nem lehel, hogy & fal clőti három méterrel egy orosz katona
eltévesziette volna a célt - géppisztollyal. Annyira meglepődtek.
amikor megfordultam és nevettem, hogj azonnal leengcdiék a
fegyvert- Odajöttek, ütögetlék a halamat és hahotaTtak: bravó,
bravú! Telszdi nekik. Hogy mi? a? ö viccük, a? én bátorságom,
az én ráérzésem, az ö vadságuk. vagy az egész komédia? „."
in: F-A.: Asszony a fronton, p.: 96-97.
",., Jékely Zsoü a lövések alatt ott áttt a hátunk mögött,
kilárt karokkal, mo/dulatLanul. Nem bátorságból álk. hanem a
döbbenellól nem tudott mo/duhii.
Indultunk tovább, a Moszkva tér másik sarkánáL ahol
most egy
i Hatezerből! van, megáll Lünk*
ismerősökkel
találkoztunk, a Parlamenl térre akartunk menni tünleíni. Hogy ez
pontosan aznap Eorlént. amikor azlán est? a különös isemirnyek
lezajioílak az Agne&úk lakásában, vagy máskor, ezt már nem
tudom pontosan, Óc ar btzlos, hogv nem akartam menni. És
könyörögtem Miklósnak, hogy ma ne menjünk, "rosszul érzem
magamat'. Menjünk haza. Mire közülit, h<tg) £\á\a vagyok:
nagy nehezen kbes jéltem. Ez voh a Fariamén! téri
tömegmészárlásTiak a délehVtje,
Akkor aznap - melyik nap'7 - késő délután Ágneséknél
voltunk- Nem tudom, hogy hányadikán.
Ott akartunk aludni náluL abban ai időben e/ tennéveies voft.
Sokat voltunk együtt, cs szorosan összetartoztunk. Ez ohan
négjes volt hogy mindenki mindeniket s/erette. Rftkaság két
házaspárnak ilyen meleg barátsága, BaJázzsa! mi vohunk a
szelídek, tű. engedéken>ck, és Agn«, Miklós a tigrisek, a nemes
vadak, akiket mi néha borzadozva néztünk és próbáltunk
szelídíteni* lágyítani* kisebb-nagyobb ercdménn> el. Persze azért
sok-sok szeretet voTt bennük. (...)

Szóval fölmentünk a lakásukba, amelyik a Kékgolyó utca
Vérmezőre néző sarokházában volt harmadik vagy negyedik
emeleten, végig üvegablakok, mindkét oldalra. (...) 1(1 megint
effbgoii a borzalom, a Balázs fejéi láttam, a meztelen
koponyacsonioT. IKV nélkül. Mondtam, hogy1 rossz elöérieiem
van, aJX nem, hogy halálfélelmem, méghozzá nem Ls magamra,
hanem mindnsájunkra vonatkozó, inkább elkentem a kérdést.
Valamelyiküknek a három kü/ül annyit mondtam, hogy
halál félelmem van. talán Miklósnak.
De ezt csak magamra vonatkoztattam. Nem akartam kimondani,
hogy mindnyájunkért- és főként hogy értük erősebb.
Amikor arra kértem Miklóst, hogy aznap már ne menjen
ki a házból, megint nagyon kedvetlen letL de megígérte.
Később 37l láíluk, Imgy barikádot építenek, elzárva a
Krisztina felé vezető uial...."
in: P.A.: Történet négyünkről
= ÖjhoU- évkönyv 19912. 291. p.
"... Lemértünk együtt Szigligetre, és az asztalnál, ahol
üliünk. engem úgy kezeltek, mint e£\ kis, kedves, butus nöL cs
fölségescn mulattam, de Ágnes fellázadt, le. e/ ichöeJlen, hál
etek nem tudják hogy te Mészöly Miklós felesége vagy. hogy te
magad is írsz, hogy pszichológus vagy? lényleg Úgy bántak
velem, mint egy olyan kis helyes háziasszonnyal, de nagyon jó
voh\ Es akkor Ágnes mesélt rólam nekik, és érezlenu bogy
megváltozón a hang. de micsoda marhaság! Meri valaki úgy
fogadjon eL cs cífogadtak. szerettek úgy, ahogy voltam, amilyen
arcot mut&Ttam nekik. És ne azéri fogadjanak el, ami mögöttem
van vagy nincs,"
In: "... hogy von egy másik életem, orrúi kevesen tudtak™
: Polcz Alaine-nel he$zét%et Szebényi Ceciliti
= Beszélő, /99S Í9. sz. 36. p.

A PADLIZSÁN filozófiája
"... Szerintem értenünk keTT a pafflízsánhoi Mndea állal,
ha szflk. minden madár, ha kiköJtötle. eleli kölykd, ftókájáL
Nekünk asszonyoknak meg kellene találnunk a módjai, hogy
iga/ában nök. asszofi>ok ludjunk lenni, meg alkolö emberek is.
Egyszerre persze nem leltei kél lovai megülni- De \alahogy majd
kitaláljuk azl a nyerget, és úgy lesz az a ló is nevelve ..."
ht: Gvászgydngy éx reggeli
= 168 óra, 1993.19. sz. 21. p.
Padlimánkrcm
A karcsú padlizsánokat sütőben, mikrohullámú sütőben,
grillezőben vagy éppen a tűzhely vasán jó puhára megsütöd.
Romániában addig sütik parázson, amíg a hcja el nem szenesedig,
ettől finom, füstös ize lesz.
Ha a padlizsán puha. és a héja megkéréseden, hideg
vízben mártogatolt kézzel, a száránál fogva lehúzod a bőrét.
Eíeszkán, vag> ahog> Frdéhben nevezik: "lapfión" fa- vagy
müan>agkésseJ addig vagdalod, míg pépszerü Ics7. Jócskán adj
hozzá olajai, és keverd habosra! (Robotgéppel is lehet de előbb
flíS/c kelt vagdalni, meit a rtfttok feltekeredntk a keverőre.)
Minél pépesebb, cs minél tovább kevered, annál fehérebb leszKét-háíDm padlizsán egy-másfél dl olajat is felvesz. Apróra
vágott hagymával, fokhagymával, sóvaL borssal és egy kis
citromlével ízesítve, paradicsomszeletekkel kSrherakva tála kJ!
Tubusos majonéz! is tcheís? bele olaj helyolt, a megdrágílja, de
nem lesz olyan nehéz. Van. aki mustárral savanyítja.
Kenőkének, mártogatónak. salátának kínáld barna kenyérrel,
pirítással. A románok csak ola[fa! keverik ki. Ugy is nagyon jó,
liszta íz,
In: PA.: Főzzünk őrömmel' 122. p.

A MOSOGATÁS EREDETE
Mikor az Isién megteremtette Ádámot és Évát nagyon lusia volL
Nern akart mosogatni.
Ádám dmenl az istenhez. Azí mondta: "Istenem, vedd ei tőlem
Évát. nem akar mosogatni! Azl mondja. hogy én mosogassak,
pedig az az asszonyoknak dukál."
Az Isten íg> válaszolt: "Jól van, Ádám, elveszem három
napra."
Ádám magára maradt. Hossz" vi>h a három nap. nem hírta az
egyedül tétet, hl ment a Jóistenhez, és a/l mondta: "Uram,
tertmiőm, add vissza nekem Évái!"
Mire a? isten: "Hál mért jöttél, hogy vegyem el löled Évát
most meg kéred \ i«za?"
"Uram* teremi óm, .se vele. se nélküle" - válaszolta Ádámból van. visszaadom, de többet énhozzám panaszra ne gyere" felelte az Isién.
El is voltak békességben egy hétig. Egy hét után újból
Összeveszlek a mosogatáson, Ádám nem meri a Úristenhez mennr
panaszra. Megeg\ezlek tvaval. hogy nem szólnak eg^má^hoz, s
keítcjQt közül az log mosogatni, amelyikük elos/iir mcgs/.óia].
Nem szóhak eg> máshoz. Ádám hanyatl feködí, nagy
tapülevtleí terített magára. Mellette ült Éva. a másik oldalon meg
a macska. Csend volt. Egyszer csak Éva látja, hogy a lapukvél
megmozdul fölfelé egy kicsit. Később megint megmozdul a
lapu levél fölfelé. 5 a macska ugrani kéüflU- Tva hol a macskára
né/etT, hol Ádámra, hol a lapulevélre.
Harmadszorra a lapu levél nagyon felemel kedeti. A macska
megmozdult, ugrani kcsz&h- Fiva rászólL hogy sicc. Ádám
megs/ólalt: T e fogsz mosogatni!"
Azóta az asszonynak kell mosogatni.
/#i: P.A.: Főzzünk örömmel.' 15. p.

A REND filozófiája
"... A rend-rendetlenség tudaiosahhá [ételéhez, ahhoz,
hogy jobban tudjunk élni, úgy látszik, fel kell ismernünk, hiipy
mit kaptunk mi magunk. Hogy mi az, amii mi adunk tovább: mii
szerelnénk mi megvalósítani: mii leszünk marokkal, és mii
lesznek mások velünk. És hogy mindez miért történik..."

20Q.p.
"... Ha valamilyen nagyobb egységben, intézményben,
szerveTClben a reitd lénvegí és formai reszt nincs összehangolva,
például formai rend van. de az összefüggés a rend lényegi
részével nem funkcíóhordozó. esetleges vagy éppen ellentmondó
- ofl nehéz a rendet megtartani. Vagy az előírt, kíváni rend
bomlik meg. és kialakul a rés/ck vag\ az egész egység
rendellensége, vagy tűi nagy energiaveszteséggel,
kevés
eredménnyel tudják elérni a benne élők a kivánt eredményt a
látszólagos rend fenntartásával. (...)
A merev és öncélú formai rend (lásd korábban) rossz
rend; s mint ilyen, lényegi rendetlenség, mivel nehéz
alkalmazkodni hozzá* és könnyen vált ki nyill vagy rejtett
tudatos, nem tudatos ellenállást, agressziói.
Mivel ez
kényszerforma a benne élőknek, igyekeznek
kijálszani,
menekülni belőle vagy megadőan dfngadnL
Erős autonóm személyiségek radikális ál szervezéssel
vagy a rendel előírók befolyásolásával próbálják elérni az ilyen
rossz rend, merev struktúra, illetve rendeden részstruklúra
megváltoztatását.

Akik a munkái V:ÍE> nz adott célí és inic/ményi szeretik, ifc
gyengébbek. elfogadják* bár kudarcérzéssel küszködve élnek
ilyen körülmények közölt esel kg elmenekülnek.
Mások 37 adiiit tevékenységet és célt eleve mellékesnek tartják, s
ennek megfelelően nemlörűdömséggel. a feladati és a munka
elhárításával igyekeznek yédekezni. Gyengébb, sérülékenyei*
személyiségek
fáradékonysággal,
ideges Lüntitk sorával
reagál hátim k.
A rossz struktúrából kialakult icndetlenség - néhány
rendet len típusú személyiségei kivéve - az emberek nagy
többségére 73varóan liat. Mtvel igen nehe/ a rendetlenségben
tájékozódni és általában célkitűzésekéi, eredményeket eíérnú
hamar Iqi fel ingerültség, ingerléienvség. türelmetlenség, gyors
kiíaiadá-s majd lalajveszieltség. Gyakori a vádaskodás, ammek rtt
az a lényege, hogy a hiba okozóját valaki másban keressük - vagy
önmagunkban. ..."
p.: IQ8-J09.
"... Az igazi és a jó rend: a formai és lényegi rend
természetes, gorcsmentes egyensúlya. ¥.7 volna az ideális, ft jó
cél. Msen rendben kiinnyű élni és dolgozni, jó eredmény ekei így
Ichci elérni. ( supán nehéz megvalosii.ini Tgyrészi mert a cél
pontos és megfelelő ismeretében fel kell ismerni a céh szolgáló
lényeges lénveyi>ket, és azokat az un. jó formával összhangba kell
hozni - meg kell vahjsáani. .„"

p.: 109-110.

(...) " arra a kcivcikcztetcsrc jutottunk hogy a/ emberek
többségének sajátra rendje van. lehat nem csupán aikalmt,
rögtönzött
vagy
elmosódó; süt
rendkép lettel,
sajátos
rendstruMurával rendelkezik, ütni üsszeíügg os/töni, ér/elmi,
akaíaii, mlcllckltinlis útciével. alkáli adniKáiamat- S/CT/LK
tapasztalata jvai, s ha ezl a sajátos rendet és rendkópieier idegen
rend keresztezi, a/ különböző módún, de befolyásolja a sajál
rendel, másfetöl önmagán nelül is váhozik, megzavarodik,
kialakul vagy átalakul az ember rendje, és mindez hat a
környezetében élők rendjére. Innen adódik a rend-rendéileoség
kttz<Jelem környezetünkkel cs önmagunkkal. —"

In: P.A.: A remi ár a rentfcstemég jelensége te emberi
cselekvésben Bp. r Kfömtt&i Könyvek, 1987.

A LÉLEK filozófiái*
Én Istenem, le szép. híves párat.
Hová jutottál, szökdeiléí előlem?
Hot csillapítsam buzgó szomjamat?
£s, hagy bocsássák meg néked eltűnőben?
{Nemes Nagy Ágnes; Patak)

(...) " - Arról van *?ó, hogy kiszakítottuk a szQiet&t és a
• maga természetes és igazi környezetéből. Fis ezen
mindkettő félelmessé vátt. Hogy ilyen len ez a generáció, annak
a? az oka, hogy a/ anya m£g hálás is. hogy gyermeke gondozásai
ideaen ke?ek leveszik 3 válláról. A gyereket elszakítják az
vnyátáL a mclegséglöL a; uitbonlnl. a kórház riimusa srermt
s ez szörnyű, hiszen az egyik gyerek gyorsabban
a másik lassabban. A méhböl való kiszakadás maga is
trauma, áljultii a szülöcsalmnán nem oíyan könnyű, "páros kint",
szenved az anya és gyermek egyaránt. Ulána, amikor egymásra
találnának, az anya testének melege. ícg7ése, szív dobogása. a
vágok, a simogalások helyett idegen kezek musilalják. majd
elviszik. Az orvostiidümáji) a higiénia neveben a szülést és a
haláh el idegen íteifc az embertől cs az élettől. Kísér leiek
bi7onvitják* hogy az üvegboxokban tartott cstcsemöknél a
állandóság sokkai nagyobb, mim a börtönben születetteknek
mert ott a? anya mellett maradnak. Nem a higiénia érdekli a
csecsemőt; az anyára van szüksége. Meg kellene találnunk a
középutat. Ha másként születünk, másként fogunk meghalni.
In: Élni tudni, halni tudni: Beszélgetés ár. Po/cz Alaine
Űk&uaolögussal = Magyar Szemle, 1993. II. sz. H62.p.

• .. A háborúban másokho? hasonlton sok haláh. sok
szenvedés! láttam Akkor isménem fel. hogy nem mindegy,
hogyan hal meg vabki, de a környezetének és a családjának sem
közömbös. A Hí lelök hehzetét nehezilem vagy könnyrlem azzal.
ha tudom, hogyan zajlik le egy halát. Amíg a Társadalom nem
viszonyul máskéni a halál kérdéseihez, addig az éJel kérdéseit is
rosszul oldjuk meg...."

" ... Az emberfiez méltó ha Iái az, ha a haldokló azt
mondja, hog) Fel, írtai meghal, akkor nem a/l váías/o3tim, hop*
ugyan már. ne beszélj ilyet hanem ha megkérdezem, hogy miből
gondolja, hogy meghal. S ha mégis ..., akkor mire vágyik? ..."

* ... Egyszerűbben" más az életünk, ha tudjuk, hogy
halandók vagyunk, Síókraícsí; s/X mondja, hogy likvofálni nem
más> mini halni tanulni Halni ludni pedig nem má.s, mint élni
tudni. ,„"

ÖT.1 A S^eméíyiség u háláiigfejlődik: Pnicz Alainp pszichológus a
rációról, az érzelmekről és a félelemről' Pagonyi Lajos —
1993. 30. K . 16. p.

MagyarorsTágon
dr.
Pokz
Alaiiw
pszichológus
kezdeménye/ésére. 1991 tavaszán lácsüít a Magyar Hospice
Alapítvány, amelynek célja: "a haldokló bdegek szcrdelleljes
lest i-lel ki gondozása, segítségnyújtás
és tanácsadás a
családtagoknak". ..."
ín: A haldoklók gondozása / Hegedűs Karaim
= Valóság. 1993/8. 107. p.

AJÁNLÓ JEGYZÉK

A pontos történő/ Alexa Károly = Hild, I 9 9 L . 1 4 . S Z . 62.p.
Azélel fÖrteímeés szépsége/Balassa Péter = Jelenkor. 1991.
lO.sz p.: 859-861.
Benne vagyunk a körforgásban / Bence Erika = Üzenet, 1996. 1112. sz.p: 898-900.
Asszony a fronton / Földes Anna = Krriika, 1992. 2. sz. p.; 41-42.
Ars rooriendi/ Jász Attila = Üj Fonás, 1991. 12. sz. p,: 51-54,
Két méhatás Polcz Alaine szlovákul megjeleni könyvóől / Jana
Juiánová - Kalligram. 1997. l.sz, p.: 97-100.
Fejezet az íletból / Károlyi Csaba = Magyar Napló, 1991.
Pofcz Alaint magánfresköja / Mohai V. Lajos = Jelenkor. 1992.
4rsz_p,;
Négyen - 1956-ban I Nemes Nagy AgiKS = Ujhoíd - évkönyv,
1991/2. p.: 299-304,
EgyjÖkisháborü-elleTTpont /OibánOttÓ = Kortárs. 1991. 8.
A személyiség a halálig fejlődik / Polcz Alttine pszrehológus a
ráciöróL az érzelmekről és a félelemről = Népszabadság. 1993.
30. s t I6.p.

Öncfelraj/oni/Pofcz Alaiuc = Meríeg, 1995. l.sz. p.: B8-95.
Történei négyünkről/ Polcz Alaine= Ujhold - évkönyv.
p.: 289-298.
„...hogy van egy másik eleiem, arról kevesen ludlak"/ Riporter
Szebényi Cecília - Böíélö. IWS, 1^. sz. p,; 33-36.
A nagj sikolj / Kadnóíi vándor = Holmi, 1991. 10. sz. p.: 13691372.
Védcn
3S.

/ Sándor 7-

= 168 (>a . 2001. 38 SJ- p.: 36-

A szépség alakváltozásai ^Tóíh Csaba = Alföld, 1997. I. sz_p.;
68-70,

Pokoti lomák /Valhy Zsuzsa = Kortárs, 1991. Xsz, p.: 1 1 0 ü l .
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