RIDEG BÉLA

„A műelemzés analitikus megközelítésére két lehe-

tőség adódik. Az egyik, hogy a mű szimbólumrendszerét egybevetjük az alkotó élettörténetével. […]

A másik út az, hogy feltárjuk a műalkotás mögött
meghúzódó tudattalan fantáziákat.”

(Virág Teréz 1)
„Nem az döbbent meg bennünket, hogy rossz érzéseink lesznek. Az, hogy semmi érzésünk nem lesz.”
(Illyés Gyula 2)

Bevezetés. Elméleti háttér
Jelen írásom célja, hogy Szabó Magda Pilátus (1963) című regényének

pszichoanalitikus szemléletű középiskolai tanítási lehetőségét bemutassa.
Munkám elméleti hátterében a konstruktív pedagógia, az élményközpontú
irodalomtanítás és a Delphi-módszer szorosan összekapcsolódó elgondolá-

sai állnak. 3 E három (irodalomtanítási) módszer közös sajátossága, hogy a
1
2

3

Virág, 1999, 101.

Illyés Gyula: Kháron ladikján. https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/ILLYES/illyes02116_kv.html
(2021. 04. 19.)

A tanulmányban a konstruktív pedagógia kapcsán Pethőné Nagy Csilla irodalomtanítással kap-

csolatos elgondolásaira (Pethőné, 2005), míg az élményközpontú irodalomtanítás vonatkozásában
Fűzfa Balázs meglátásaira (Fűzfa, 2016) támaszkodom. A Delphi-módszer (Delphi Method) a

State University of New York (Buffalo) szemináriumán jött létre az 1970-es években. A szeminá-

rium kiemelkedő tanárai és elméletírói többek között Murray M. Schwartz és Norman N. Hol-
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tanulói olvasmányélményre, olvasói tapasztalatokra alapozva, ezekből kiindulva kreatív, interaktív-kooperatív tanórai műelemzésre, feldolgozására

törekszik. Közös jellemzőjük továbbá, hogy – eltérő hangsúllyal ugyan, de
– kiemelt célként fogalmazzák meg a foglalkozások általi pszichológiai

irányultságú fejlesztést is, így például a kognitív struktúrák (Pethőné Nagy,
2005, 26), a kreativitás, az asszociációs képesség (Fűzfa, 2016, 41), vala-

mint a személyiség és az önismeret (Holland–Schwartz, 2009, 90) fejlesz-

tését. A Delphi-módszer mindezek mellett a pszichoanalitikus szemléletű
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műelemzésre helyezi a hangsúlyt, mely az irodalmi szövegek (kooperatív)
feldolgozásakor merít a vonatkozó klinikai és elméleti munkákból is.

A Murray M. Schwartz és Norman N. Holland nevével egybeforrt módszer egyik legfontosabb megállapítása, hogy pszichoanalitikus szempont-

ból nincs rossz tanulói válasz egy mű irányított szempontú feldolgozásakor, ugyanis ebben a perspektívában a „rossz” válasz is informatív, előrevivő lehet a tanuló pszichológiai fejlődésével kapcsolatban, hiszen a tudat-

talan fantáziák verbalizálására, feltárására ösztönöz (Holland–Schwartz,

2009, 90). Természetesen ez utóbbi módszer a tanórát vezető szaktanártól

jártasságot, képzettséget feltételez a pszichológia és a pszichoanalízis területén. Ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy az adott mű jobb, mélyebb

megértése, „befogadó-orientált” feldolgozása önismereti fejlődést is ered-

ményezhet, mely a kortárs irodalomtanítás egyik kiemelkedő céljaként
fogalmazható meg (Bókay, 1998, 103).

Tanulmányom e három említett irányzatból merítve arra tesz kísérletet,

hogy bemutassa és tematizálja Szabó Magda Pilátus című regényének

pszichoanalitikus szemléletű feldolgozási lehetőségét. Az elemzés kapcsán
kiemelt szerepet kap a műben megjelenő gyász és melankólia, a szégyen, és

az anya-lánya viszony sérültségének bemutatása, reflektálása.

A tanulmány pedagógiai szemlélete kimondva kimondatlanul is azt a

már Ferenczi Sándor által megfogalmazott gondolatot képviseli, miszerint
land (Holland–Schwartz, 2009). Céljuk egy befogadóközpontú, liberális, pszichoanalitikus iroda-

lomelemzési módszer kidolgozása volt, mely a megalakulás óta gyümölcsöző irodalomelemzési
szemléletté, módszerré vált.
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a pszichológia úgy viszonyul a pedagógiához, mint növénytan a kertészet-

hez 4, vagyis – Vajda Zsuzsanna kapcsolódó konklúzióját idézve – „[Fe-

renczi] a pszichológiát a pedagógia alaptudományának tekinti” (Vajda,
2001, 51).

A Pilátus pszichológiai tematikája
Szabó Magda korai epikájának lélektani szemléletmódjára leginkább Nénológos narratívája volt hatással (Grendel, 2010, 403). Szabó Magda Pilátus című regénye pszichológiai regénynek tekinthető: megjelenik benne a
gyász, a melankólia, valamint a szégyen érzése is.

A Pilátus a félreértések regénye. Az egymás mellett való „elszeretést”

ábrázolja, melynek hátterében a sérült anya-lánya viszony áll, valamint

annak a kérdése, hogy a fiatalok és az idősek találhatnak-e egymáshoz

közös nyelvet (vö. Kónya, 2008, 102.). A regényben az özvegyen maradt

debreceni idős asszonyt, Etelkát lánya, Iza a sikeres fővárosi orvos magá-

hoz veszi, kiszakítja eredeti közegéből. Etelka számára befogadhatatlan és
megszokhatatlan a budapesti élet, az eleven tűz nélküli lakás. Lánya, Iza

látszólag mindennel ellátja, azonban hideg, szeretettelen kommunikációja,

bánásmódja állandó szégyenérzést vált ki idős édesanyjából. Etelka felesle-

gesnek érzi magát, és úgy látja, szégyene elől – hiszen nem tud lánya igé-

nyeinek megfelelni – csak úgy bújhat el, ha véget vet életének. Az „egysze-

rűnek” tűnő cselekmény pszichológiailag árnyaltan, mélylélektani igénnyel
ábrázolja az anya-lánya viszony diszharmóniáját, a szégyen pillanatait.

A következőkben azt szeretném bemutatni, hogy egyes pszichoanaliti-

kus elméletek hogyan kapcsolhatók össze a regény tanórai feldolgozásával.

A pszichoanalitikus irodalomértelmezés egyik alapvető attitűdje, hogy „a
szövegbe való empatikus belebocsátkozás” kiemelkedő szerephez jut (Alfred

Lorenzert idézi Schönau, 1998, 38.). Elgondolásom szerint Szabó Magda
4

Ferenczi [1908], 1982, 42. („A lélektanhoz a pedagógia úgy viszonylik, mint a botanikához a

kertészet diszciplínája.”)
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meth László pszichológiai látásmódja, valamint Márai Sándor belső mo-
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Pilátus című regénye olyan (köz)érthető, plasztikus módon ábrázolja a

gyászt, a melankóliát, valamint a szégyen dimenzióit, hogy az a 17–18 éves

tanulók számára is értelmezhetővé, befogadhatóvá válhat.

A bemutatandó feldolgozási lehetőséghez a ráhangolódás–jelentés-

teremtés–reflektálás (RJR) modellt veszem alapul, mely a konstruktív pe-

dagógia bevett óraszervezési modellje (erről bővebben Pethőné, 2005, 82–

87.).

Ráhangolódás
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A Pilátus középpontjában az anya-lánya viszonyban megjelenő szégyen

tapasztalata áll. Ennek megragadásához fontos, hogy a műelemzés előtt
elméleti keretet adjunk a fogalomnak. Egy lehetséges, és a regény szem-

pontjából adekvát megközelítési mód az Ana-Maria Rizzuto (1991) által

megfogalmazott szégyenfogalom. Rizzuto rámutatott, hogy a szégyen nem

jöhet létre a másik jelenléte nélkül, vagyis olyan személy nélkül, aki látja az

egyént (Rizzuto, 1991, 299). A regényben Etelka szégyenérzete mindig

akkor válik kritikussá, amikor a lánya „tekintetében”, Iza számára érthetet-

lenné válik viselkedése, és emiatt úgy érzi, lánya terhére van. Ugyancsak
Rizzuto emeli ki, hogy a szégyen akkor keletkezik, amikor az egyénnek
nem sikerül megkapnia az általa elvárt érzelmeket. Ez a szégyent átélő

egyénben kiválthatja azt is, hogy úgy érezze, nem érdemli meg a vágyott

vagy elképzelt reakciót (Rizzuto, 1991, 311). A Pilátusban a szégyen tehát

családi konfliktusokban, Etelka és Iza viszonyán keresztül ábrázolódik. Ez
némiképp a görög sorstragédiákra emlékeztet, amelyek kapcsán Arisztote-

lész megjegyzi, hogy akkor válnak érzékletessé, hatásossá, „Ha […] a szenvedést okozó tettek rokonok közt történnek, mint például ha testvér a testvért,

vagy fiú az apját, vagy anya a fiát vagy fiú az anyját öli meg vagy készül meg-

ölni, vagy más effélét csinál – ezeket kell kikeresni” (Arisztotelész [i. e. 335],

1997, 19).

Érdemes lehet ráhangolódásként röviden felidézni a tanult görög tra-

gédiákat, például Szophoklész Oidipusz királyát, amelyben a szégyenhez
szintén a látni-tudni és a látni-nem tudni morális dilemmája párosul (BeSCIENTIA PANNONICA
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reczki és mtsai, 2017, 77). A Pilátusban Etelka – ahogy arról még szó lesz
– például úgy próbálja kerülni a szégyen pillanatait, hogy magába zárkózik.

A műelemzés kezdeti pontján egy másik fontos szempont a cím és a

szöveg viszonyáról való gondolkodás. A regény Pilátusa Iza, aki „mossa
kezeit” édesanyja halála után. Szabó Magdát idézve, „Pilátus egy mai fiatalasszony, aki papírforma szerint mindent megtesz az édesanyjáért. Berendezi a

lakását, eltartja, minden munkától megkíméli. Csak éppen azt nem veszi észre,

édesanyjától: a munkát, az igazi életet” (Szabó, 1997, 14). A Pilátusban az
írónőre jellemző mitizálás az antik-keresztény mitológia beemelésével

jelenik meg, mely a modern történethez új értelmezési lehetőséget adhat

(Máté, 2019, 185). Szabó Magda nem pusztán moralizáló szándékként
eleveníti fel, írja át a bibliai történetet, hanem az újholdasok poétikai felfogásához kapcsolódva az újraírás által hangsúlyozza a hagyomány megújulni tudását, annak lehetőségeit (Máté, 2019, 193).

Jelentésteremtés
(I.) Gyász és melankólia
A következőkben két fő tartalmi szempontot szeretnék bemutatni. Az első
szempont a gyász és a melankólia regénybeli reprezentációjára, a második

pedig a szeretet szégyenére fókuszál.

Ha végigtekintjük, illetve az elszórt információkból rekonstruáljuk az

idős anya, Etelka élettörténetét, traumatikus sors képe bontakozik ki előttünk. Etelka és férje, Vince első gyermeküket (Endrust) elveszítik, és a

regényben a gyász reflektálatlan, talán feldolgozatlan marad. A műből

tudható, hogy Etelka – aki a férje szerint „[…] az egyetlen ember a huszadik

században, akit még angyal kísér” (257) 5 –, a babonák világában, egyfajta

naivitásban éli le életét. A gyermek elvesztéséről pusztán annyit tudunk
meg, hogy Etelka, „mikor az első gyereke meghalt, […] fuldokolva sírt a kisfiú
5

A tanulmányban az alábbi szövegkiadást használtam: Szabó M. (1973). Pilátus. Budapest: Magvető Kiadó.
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után” (32). A trauma – mely jelen esetben a veszteségből ered – sajátossá-

ga, hogy gyakran okoz zavarokat a testi-lelki életben, valamint az egyén
viselkedésében is (Zelena, 2014, 25). A traumatizált egyénben a negatív

érzések gyakran párosulnak a szégyennel és a sokszor hozzá kapcsolódó

bűntudattal (Zelena, 2014, 25). Etelkára jellemző, hogy amikor valami

számára érthetetlen, befogadhatatlan történik, visszavonul, elzárkózik

gondolataiba. A halál motívuma nemcsak elveszített gyermeke kapcsán,

hanem az önmagáról való gondolkodásban is gyakran megjelenik, sokszor
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mintegy „megoldási” lehetőségként.

Egy helyütt például így gondolkozik magáról: „inkább meghal, semhogy

azt érezze, hogy segítség helyett nyűg valakinek az életén” (143), máshol pe-

dig: „Lehet, hogy ő is meghalt már, csak nem vette észre? Lehet, hogy az ember
hamarabb meghal, mint tudomást szerezne erről?” (145).

Etelka identitásában ugyanakkor jelen van és szétszálazhatatlanul keve-

redik a gyász és a melankólia. Fiatalon elveszti gyermekét, akit feltehetőleg
elgyászol, ám a fájdalmas emléket élete végéig őrzi. Időskorában minden-

kinél jobban szeretett, számára támasztékot és tájékozódási pontot jelentő

férjét veszti el 6, ám a gyászra nem úgy nyílik lehetősége, ahogy az számára
megfelelő lenne, hiszen Iza a temetés után azonnal egy számára kellemet-

len és idegen gyógyszállóba küldi. A gyász tehát keretbe foglalja életét, ám
nem a gyászmunka, hanem a melankólia tölti ki azt. Általában a gyász a
szeretett személy elvesztésének (aktív) tudatosítását jelenti, míg a melan-

kólia a tudattalan tárgyvesztés állapota, és mint ilyen, a tárgyvesztés magá-

ban foglalja az énvesztést is (Zelena, 2014, 25). Ez a szövegben is hasonló

módon ábrázolódik, legerősebb momentuma akkor jelenik meg, amikor

Etelka Iza volt férjével, Antallal először találkozik a Budapestre költözése

után. (A korán árván maradt Antalt Etelka és Vince neveli fel, saját fiukként szeretik, később pedig Iza férje lesz, de a nő hidegsége ijesztővé válik

Antal számára, elválnak.) Az alábbi idézet elhangzása előtt Antal megpró-

6

„Mióta Vince nem volt, nem tudta követni az eseményeket.” (203)
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bálja rávenni Etelkát, hogy költözzön vissza Debrecenbe, egykori házukba,
és vezesse a háztartást.

„Akarom én ezt? – kérdezte magától az öregasszony […]. – Én nem tu-

dom, akarom-e. De ellenkezni nem szabad, nekem senkivel se szabad ellenkeznem. Nekem mindig megmondják, mit csináljak: Antal fiatal, Antal jobban tudja, mint én” (233–234).

Freud Gyász és melankólia című metapszichológiai írásában kifejti, hogy

ka áll (Kőváry, 2021, 10). Freud szerint a gyászt és a melankóliát legin-

kább az különbözteti meg egymástól, hogy „A gyászban a világ vált sze-

génnyé és üressé, a melankóliában maga az én” 7 (Freud, [1917] 1997, 133).

Az én elsivárosodásának kulcsfontosságú jelenete a regényben, amikor

Etelka újra találkozik a számára tárgykapcsolatot jelentő, a múlthoz, áttételesen Vincéhez való kötődését szimbolizáló nyúllal, Kapitánnyal, ám az

állat semleges iránta. E tapasztalatot a narrátor így láttatja: „Mint a fagyasztott testrészt, metélhették már az események, nem érezte” (234).

A tanítás során a gyász és a melankólia kapcsolódását érdemes a felvá-

zolt freudi koncepció adaptálásával bemutatni. Freud elgondolása ugyanis

befogadhatóbb, jobban átadható, mint sok kortárs elmélet, ugyanakkor a
regény értelmezéséhez abszolút adekvátnak tűnik.

A melankólia (freudi) fogalmának tisztázása mindenképpen elengedhe-

tetlen; a fogalom ürességélményét például József Attila Tiszta szívvel és

Reménytelenül című verseinek felidézésével lehet érzékletesen megértetni,
bemutatni. A „Nincsen apám, se anyám, / se istenem, se hazám, / se bölcsőm, se

7

Freud megállapítása szerint a gyászoló személy „elfordul minden olyan teljesítménytől, amely nem
áll kapcsolatban az elhunyt emlékével” (Freud, [1917] 1997, 132). Tehát ez egyfajta távolságot

képezhet az én és a külvilág között. A melankóliában „a tárgy nem valóságosan halt meg”, ezért
nem állapítható meg pontosan, mi veszett el (Freud, [1917] 1997, 133). A melankóliában megfi-

gyelhető az énérzés csökkenése, „a beteg semmirevalónak, teljesítményre képtelennek […] láttatja
énjét” (Freud, [1917] 1997, 133).
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szemfedőm, / se csókom, se szeretőm.” 8, valamint „A semmi ágán ül szivem” 9

sorok az emberi alapértékek hiányát jelenítik meg és magukon hordozzák

Freud melankólia-fogalmának ürességtapasztalatát is (Zelena, 2014, 25).

Ebből a pozícióból kiindulva talán könnyebb lehet megérteni és megértetni az Etelka személyiségében megjelenő melankolikus ürességet.
(II.) A szeretet szégyene
A második szempont a regényben megjelenő anya-lánya viszony értelme-

zése, annak feltárása, hogy vajon miért és hogyan válik kapcsolatuk lehe-
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tetlenné. Ezt a szempontot a tanítás során érdemes lehet Nemes Nagy

Ágnes Szomj című versének záró sorának értelmezésével bevezetni: „Szeretsz, szeretlek. Mily reménytelen.” 10 A vers ugyan egy szerelmi kapcsolatról

szól, de áttételesen a szeretetre is vonatkoztatható. A verssor mindkét
kijelentése igaz a Pilátusra, ugyanis a szeretet hiánya fel sem merül a mű-

ben, mégis reménytelenné válik, mert anya és lánya szeretete diszharmoni-

kus, egymást kioltó. Iza így gondolkozik anyja szeretetéről, kötődéséről:

„Milyen animális a szeretete! – riadt meg Iza. – Milyen nem irgalmazó!

Vajon mindenki így szeret, ha szeret, ilyen minden percre igényt tartó

módon?” (130). „Nem veszi észre, hogy most már véglegesen felnőtté
váltam, nincs szükségem anyára többé, ő meg megöregedett, meggyön-

gült, támaszra szorul, tanácsra. Ha azt akarom, hogy boldog legyen mellettem, azt kell játszanom, hogy gyerek maradtam, akkor kiéli magát a

velem való bajlódásban, és vidáman elernyed estére. Én hoztam fel, én

hívtam, azt akarom, hogy sokáig éljen, és örüljön. De akkor úgy kell él-

nem, ahogy megérti” (131).

Iza ugyanakkor próbálkozik az anyja által elvárt igényeknek megfelelni,

noha számára idegen a szeretetnek e mindenre kiterjedő módja. Anyja
8

Forrás: József Attila összes költeménye. http://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/index.htm

9

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/remeny.htm (2021.03.17.)

10

(2021. 03. 13.)

Forrás: Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei. https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/NEMES
NAGY/nemesnagy00386_kv.html (2021. 03. 13.)
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érdekében megpróbálkozik a színjátékkal, amely hamar megbukik, miután
Etelka érzékeli, hogy ez nem a valóság. Etelka számára Iza nem felnőtt

nő, hanem a gyermeke, elméjében lehasítja a gyermek Izát a felnőtt Izáról,

és a kislányról gondolkozik. Rosemarie Tong – Dorothy Dinnerstein és

Nancy Chodorow anyai gondoskodásról megfogalmazott nézetei kapcsán

– kiemeli, hogy míg egy fiú-férfi – a nemi különbözőség miatt – képes

maradéktalanul leválni az anyáról, addig a lány-nő – a nemi azonosság

a lányok, mint a fiúk számára (Tong, 1997, 40). A regényben Iza leválása
az édesanyjáról nem harmonikus és nem is történik meg teljesen. Nem
maga mellett, hanem a magáénak akarja tudni édesanyját, elvéve tőle önál-

lóságának csaknem egészét. Etelka például nem főzhet, nem moshat, egy
kudarcba fulladt kísérlet után nem is vásárolhat be többé a háztartás szá-

mára, nem társaloghat lánya vendégeivel, mert Iza szerint mindent rosszul

– pontosabban szerinte nem elég jól – csinál. A mindebből származó fe-

szültségek, konfliktusok áthidalhatatlan hiátust képeznek kapcsolatukban.
Általában a harmonikus felnőttkori anya-lánya viszony alapja, hogy a lány

saját autonómiájának megőrzése mellett képes minőségi kapcsolatot fenntartani az anyával (Lőrincz, 2007, 67). A regényben ez az eszményi állapot

nem tud létrejönni, hiszen a két nő nem képes egymáshoz alkalmazkodni,

idomulni. Ugyanakkor az anyáról leválni akarás Iza esetében értelmezhető
az intenzív érzelmi töltetű anyai „kötés”-re adott reakcióként is.

A regény destruktív tapasztalata, hogy bár anya és lánya akarják, még-

sem képesek úgy szeretni egymást, ahogy az a másiknak az megfelelő len-

ne. Ez bűntudatot kelt bennük, amely idővel elhatalmasodik és (főként)

Etelkában szégyenbe torkollik. A bűntudat és szégyen elválasztása jelen

esetben és általában véve is nehéz. A regényben Etelka a bűntudatra jellemző „mit tettem?” kérdésről gondolataiban áttér a mindent átható szé-

gyen hatására megfogalmazódó „mi vagyok én?” kérdésre (vö. Bereczki és

mtsai, 2017, 77 11). Etelka bezárkózik, elrejtőzik a szégyen pillanatai elől,
11

Bár a dolgozatnak nem elsődleges témája, röviden mégis érdemes lehet kitérni a két érzés, a
szégyen és a bűntudat kapcsolódására. Az általános analitikus felfogás szerint a szégyen az egész
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miatt – kevésbé képes a teljes szeparációra, a kapcsolódás fontosabbá válik
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egyedüli tevékenységévé a gondolkodás válik: emlékeiben a számára „jól
szerető” és „jól szerethető” gyermek Izát elkülöníti a hideg, számára érthetetlen, racionalista (felnőtt) lányától.

Etelka öngyilkossága is a szégyen felől válik igazán értelmezhetővé.

Utolsó gondolataiban, lányával folytatott fantáziabeli „mentalizáció”-jában

a szégyenből fakadó olyan mély sérültség jelenik meg, amellyel már nem

képes tovább élni, a megsemmisülés vágya fogalmazódik meg benne, mely
így ábrázolódik 12:
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„Iza – mondta az öregasszony a benne élő Izának. – Ne haragudj. Nem

tudok kitalálni semmit. Apa van, de nem úgy, ahogy képzeltem, apa ház

lett meg út meg beton, és nem válaszol.”

Ment, törte a fejét, mit tehetne meg a lányért, aki most itt, a ködben és

őbenne ismét gyermek volt, göndör fürtű, kötényes, nedves orrú Iza, s el-

nyílt, kesergő szájjal panaszkodott neki. „Irritál a jelenléted – mondta a

gyermek Iza vékony hangon az öregasszonynak –, nincs egy nyugodt pil-

lanatom, mindig rajtad kell törnöm a fejemet. A munkám!” Oly furcsa
volt, a kép, a hang s a szó nem vágott egybe, a spangnis cipős, selypítő
Iza meg a fogalmak: „irritál” és „munka”. „Nincs életem már. Ügyetlen
vagy. Ügyetlen. Olyan keserű és szűk lett körülöttem minden.”
„Drágám – gondolta az öregasszony. – Szegény Izuka!” […]

Ebben a pillanatban tudta már, mit tehet meg Izáért, a benne élő Izáért,

nem azért az idegenért, aki taxiban szaladgál, Terézzel susog, s nagy
könyvek mögül néz ki szigorúan (256–257).

Pilátus-Iza édesanyja haláláról tudomást szerezve önmaga kétes meg-

nyugtatásaként „mossa kezeit”, anyja halálát (is) hűvösen racionalizálja,
mondva, hogy ő mindent megtett érte:

szelfet érintő „elárasztó érzés”, míg a bűntudat körülhatárolhatóbb, a felettes én kritikája fogalmazódik meg benne, például: „tettem valamit, amit nem lett volna szabad”. A szégyen inkább olyan
kijelentéssel ábrázolható, mint: „nem vagyok olyan, amilyennek lennem kellene” (Bereczki és
12

mtsai, 2017, 77).

A szégyen és az attól való félelem szélsőséges esetben öngyilkosságba is torkollhat (uo. 75).
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„Hálátlan volt – gondolta Iza –, milyen hálátlan volt, a szerencsétlen.

[…] Mióta a világon vagyok, mindent megtettem érte erőmön és lehetőségeimen túl, a legnagyobbat is, megosztottam vele az életemet, amelyet

egy férfival sem lehet egészen, s ő jobban szerette nálam a gönceit” (284).

Pszichoanalitikus pozícióból továbbá fontossá válik, és árnyalja a re-

génybeli anya-lánya viszonyról alkotható képet az alábbi idézet:

[Etelka] „Legtöbbször Izát mondta fel magának, többször, mint Vincét.

vel szinte folyton rosszul volt terhesen” (117).

Ebből az információtöredékből nyilvánvalóan nem lehet és nem is cél-

szerszerű a magzati korig visszanyúló következtetéseket levonni, mindenesetre a történet ismeretében – az anya-gyermek viszony sérültsége kap-

csán – fontos utalássá válik.

A tanítás során a Pilátusban kibomló anya-lánya viszony dinamikáját

érdemes lehet Bergman Őszi szonáta című, 1978-as filmjével összevetni,
hiszen a viszony némiképp hasonlít a két alkotásban. A filmben Eva felis-

meri és kijelenti: „Ha valaki olyannak szeretne, amilyen vagyok, akkor talán
szembe mernék nézni önmagammal”. Eva traumatizáltsága gyermekkorából

ered, hátterében az elutasító, hideg, szeretettelen szülői bánásmód áll.

Azért érdemes az Őszi szonátát a Pilátus mellé emelni, mert bár a téma – a

szeretet lehetősége – hasonló, itt a lány kötődik erőteljesebben anyjához,
nem pedig fordítva. A Pilátus anya-lánya viszonyában bár jelen van a köl-

csönös szeretet, a megértés hiánya felülírja ezt a tapasztalatot. A regény-

ben – és sokszor általában is – a szégyen hátterében a szeretet elvesztésétől

való félelem állhat (vö. Fülöp, 2008, 96). Izát zavarja, hogy édesanyja sze-

retete terhére van, ahogy az a narrátor többlettudásából kiolvasható:

„Rettenetesen bántotta, hogy az öregasszony állandó jelenléte irritálja.

Iza az anyját semmivel se szerette kevésbé, mint az apját, csak másképpen és más okok miatt” (127).
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Azt az Izát, aki még a világon se volt, de szünet nélkül émelyítette, aki-
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Szabó Magda egy vele készített interjúban találóan jegyzi meg Iza és

Etelka kapcsán:

„A Pilátus valójában: két otthonmodell összeütközése. Iza azzal ítéli ha-

lálra az anyját, hogy nem engedi saját, vidéki otthonképét megvalósítani

a fővárosban. De ugyanakkor neki is megvan a maga igazsága, neki is
megvan a joga a saját elképzelése szerinti élethez” (Szabó, 1997, 141).

Erich Fromm A szeretet művészete című művében kifejti, hogy az anyai

érzelem 13 „kihat a gyermek egész személyiségére” (Fromm, 2020, 70.). Majd
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úgy érvel, hogy az anyai szeretet lehet narcisztikus is, amennyiben a cse-

csemőt (még) nem választotta el önmagától, és rajongó szeretete kielégíti a
narcisztikus vágyait (Fromm, 2020, 71). A Pilátus kapcsán is felmerülhet

Etelka narcisztikus szeretetének kérdése, amely a gyermek Iza kapcsán

kielégül, ám a felnőtt Iza számára teherré válik ez a számára túlzó intenzitású érzelem. A frommi gondolathoz kapcsolódva, amely szerint az érze-

lem hatással van a másikra, a szeretet szégyene szempont vonatkozásában

célszerű lehet a szégyen interszubjektív mivoltára felhívni a figyelmet.
A kortárs pszichoanalízis nagyjából konszenzusosnak tartja, hogy a szégyenérzés könnyen „átragad” a másikra (Tiedemann, 2018, 9). Ennek

tudatosítása azért is lehet fontos, hogy a tanulók a regény elemzésével

tapasztalatot, pszichológiai szemléletű tudást szerezzenek a szégyen természetéről. Ezáltal tudatosabban viszonyulhatnak ahhoz az elgondolás-

hoz, hogy az érzelmeink nem választhatók el a másiktól, társas viszonyban
válnak értelmezhetővé (vö. Halász, 2006). Az empátia – vagy pszichoana-

litikus fejlődéslélektani fogalommal akár a „mentalizáció” (vö. Fonagy–
Target, 1998) – kérdése is jól kapcsolható ide.

A szeretet szégyene szempont kapcsán lényeges valamiféle megegyezé-

ses, kritikai szemléletű választ megfogalmazni arról, hogy a regényben

miért vált lehetetlenné anya és lánya kapcsolata, milyen változást idézett
elő egyik a másikban. Az erről való gondolkodás talán hozzátehet ahhoz,
13

Fromm elsősorban az anya életszeretetét és esetleges szorongását emeli ki „áttevődő” érzelemként,
de elgondolása a többi érzelemre is vonatkozhat.
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hogy a diákok számára reflektáltabbá váljon az a kérdés, hogy érzéseink és
cselekedeteink miként válhatnak értelmezhetővé a másik szempontjából.

Reflektálás
A mű feldolgozásának utolsó szakasza az áttekintés, a megbeszéltek ösz-

szegzése. Ennek egy lehetséges (ön)reflektív módja, hogy a diákok Iza
életébe, érzelmeibe belehelyezkedve levelet írnak, melyben megpróbálják

Ennek célja az empátiás készség, valamint az adaptív gondolkodás fej-

lesztése, amely véleményem szerint az irodalomtanítás (egyik) legfonto-

sabb szempontja és feladata. A levél megírása előtt érdemes lehet kérni a

diákoktól, hogy próbálják valamiféleképp feloldani, eloszlatni a meg nem

értettségből fakadó szégyent, mely a regényben anya és lánya között meg-

jelenik. A levél kezdését megadva talán könnyebben kezdhetnek el gondolkozni a mondandón:
„Kedves Anyu!

Egy éve készülök rá, hogy tollat ragadjak, és összefoglaljam mindazt,

amit sajnos már nem tudtunk megbeszélni. […]”

Záró gondolatok
Tanulmányomban arra tettem kísérletet, hogy bemutassak egy pszicho-

analitikus elméleteken és nézőponton nyugvó műelemzési lehetőséget.
Ennek egyik célja, hogy a diákok elsajátítsák, gyakorolják az analitikus

látásmódot, irodalomelemzési módszert. A másik – és talán lényegesebb –
cél a tanulói érzékenyítés, az empátia készségének fejlesztése, amely talán

soha nem volt fontosabb, mint manapság. Ennek egy lehetséges módja az
irodalomtanításba való több, árnyaltabb pszichológiai látásmód beemelése.

Ugyanakkor fontos (újra) nyomatékosítani, hogy elsősorban a mélylé-

lektani irányultságú szemléletmódot szeretném erősíteni az irodalomtanítás során, nem pedig az elméleti ismeretek (explicit) közvetítését. Ennek

egy lehetséges irodalomórai kivitelezését szemlélteti a mellékletként közölt
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összefoglalni mindazt, amit Iza nem tudott édesanyjának elmondani.
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foglalkozásterv, amely – a teljesség igénye nélkül – a tanulmányban megfogalmazottakon alapszik.
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MELLÉKLET
Óraterv14
Szabó Magda: Pilátus
I. Adatok:
A foglalkozást a gimnázium 12. évfolyamán, magyar fakultáción (90 perces időkeretben) célszerű megtartani.
II. Tudnivalók az óratervről
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A foglalkozás célja pszichoanalitikus szempontból értelmezni Szabó Mag-

da Pilátus című regényét. A foglalkozás során a diákok olvasmányélményéből indulunk ki, erre építünk. Az óra célja továbbá a műelemzés általi

személyiségfejlesztés, empátiás készség fejlesztése. Az óraterv feladatait a

tanulóktól elvárható válaszokkal is elláttam, melyek a foglalkozás megvaló-

sításához kívánnak segítséget nyújtani. (Természetesen más válaszok is
elfogadhatók.)

Az óra fókusza(i):
Poétikai, irodalmi fókusz:
A tanulók a foglalkozás által betekintést kaphatnak a gyász, a melankólia
és a szégyen érzésének irodalmi ábrázolásába.
Világismereti fókusz:
A tanulók a foglalkozás során betekintést kaphatnak abba, hogy a pszicho-

lógiai szemléletek hogyan kapcsolhatók be az irodalmi elemzésbe.
Szövegértési fókusz:

A diákok asszociációs készségére, kreativitására alapozva (tanári) irányított
kérdésekre fogalmazzák meg a választ. Az önálló véleménykifejtést, prob-

lémák artikulálását gyakoroltatjuk, ezáltal fejlesztve az anyanyelvi kommunikáció kompetenciáját, valamint a kulturális kompetenciát.
14

Fenyő D. György lineáris óratervsablonja alapján.
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Szövegalkotási fókusz:
A foglalkozás gyakoroltatja a kreatív írást is. A szövegalkotás célja az em-

pátiás és az adaptációs készség, valamint az anyanyelvi kommunikáció

kompetenciájának fejlesztése.
Kapcsolódási pontok:

A foglalkozás a mélyebb irodalomértés elősegítéséhez pszichológiai szem-

pontokat alkalmaz. A pszichológián belül a pszichoanalízis klinikai és elFogalmak:
Pszichológiai regény, pszichoanalízis, gyász, melankólia, szégyen, bűntudat.

Szervezési feladatok és eszközök:
A foglalkozáshoz projektorra és laptopra van szükség a kivetítendő feladatok bemutatásához, valamint hangfalra a zeneművek meghallgatásához.
III. Gondolati lépések, módszertani megoldások és a várt megoldások:
Ráhangolódás
Páros interjú. Válaszoljátok meg egymásnak padtársaddal az alábbi kérdéseket, és válaszaitokat rögzítsétek a füzetbe! (Páros munka, 10 perc.)
Kérdések:
1. Mi az első gondolat, amely eszedbe jut a szégyen szót hallva?
2. Vajon érezhetünk-e szégyent egyedül (önmagunkban), másik ember

(vagyis interakció) nélkül? (Válaszodat röviden indokold is: ha igen, miért,
ha nem, miért!)

3. Milyen közös tulajdonságot, jellemzőt fedeztél fel Poncius Pilátus és a
regény Pilátusa, Iza kapcsán? (Egy-egy kulcsszót mondj!)
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méleti szempontjait adaptáljuk.
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Várható válaszok:
Az 1. szempont válaszait a tanár pókhálóábrán rögzíti a táblán. (A „szé-

gyen” hívószó köré gyűjti össze a tanulói asszociációkat, és rendszerezi.)

A 2. szempont megoldásait végighallgatva a tanár összegyűjti a tanulói
válaszokat, és a dolgozatban idézett Ana-Maria Rizzuto (1991) meghatá-

rozásával (a szégyen nem jöhet létre a másik jelenléte nélkül) lezárja a feltehetőleg (többnyire) konszenzusos válaszokat.
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A 3. szempont válaszait újra pókhálóábrán rögzíti a tanár. Érdemes lehet a
„mosom kezeimet” gondolatot kiemelni mindkét Pilátus kapcsán.
Jelentésteremtés
(I.) Gyász és melankólia
1. Lélekrajz. A regény szövegét használva, valamint olvasmányélményetek

alapján próbáljátok meg rekonstruálni az idős anya, Etelka életútját!

Gyűjtsetek össze legalább öt konkrétumot, történést, jellemző tulajdonsá-

got! Fogalmazzátok meg, hogy hogyan lehetne jellemezni Etelka sorsát!

(Csoportmunka, 20 perc.)

A feladat ellenőrzéseként a tanulók meghallgatják egymás válaszát, melyet
a csoportonként megválasztott szóvivők közvetítenek.

Fontos, hogy az alábbi öt jellemző lehetőleg jelenjen meg a válaszokban:
• babonákhoz való kötődés, hit (Férje, Vince szerint Etelka „[…] az
egyetlen ember a huszadik században, akit még angyal kísér”, 257),

• kisfia, Endrus elvesztése, gyász,

• az autonómia, önálló döntések hiánya,

• mentalizáció (a másik helyzetébe való belehelyezkedés, mit gondolhat rólam a másik?),

• ürességélmény, melankólia.

A feladat végeztével a tanulói megoldásokból kiindulva, azokra alapozva a
tanár röviden bemutatja a gyász és melankólia freudi definícióját. Érdemes
az alábbi – a tanulmányban már közölt – Freud-idézetre támaszkodni:
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„A gyászban a világ vált szegénnyé és üressé, a melankóliában maga az én”.
A melankólia ürességélményét érdemes József Attila – szintén már említett – két versének idézésével árnyalni, bemutatni: „Nincsen apám, se

anyám, / se istenem, se hazám, / se bölcsőm, se szemfedőm, /se csókom, se szeretőm.” (Tiszta szívvel, részlet), „A semmi ágán ül szivem” (Reménytelenül,

részlet).

A feladat célja Etelka lélekrajzának rekonstruálása, a pszichológiai folya2. Idézetmeditáció. Gondolkozz el az alábbi idézeten, mely Etelkáról

állapít meg valamit. Hogyan tudnád értelmezni az alábbi mondatot a mű

és az eddig megbeszélt szempontok ismeretében? Írj 6–8 mondatos, rövid

reflexiót! (Egyéni munka, 10 perc.)

„[Etelkát] Mint a fagyasztott testrészt, metélhették már az események, nem

érezte.” (234).

A feladat megoldása alatt hallgattassuk a diákokkal például Mihail Glinka
orosz romantikus zeneszerző La séparation című zenedarabját, mely érzés-

világában kapcsolódik Szabó Magda regényéhez. https://www.youtube.
com/watch?v=Eq6EuQOXyX8 (kb. 4’30)

A feladatra annyi időt kapjanak a diákok, ameddig a zene tart, a többi időt
a válaszok megbeszélésére szánjuk.
(II.) A szeretet szégyene
3. Gondolatfolyam
Kérdések:

a) Nemes Nagy Ágnes Szomj című versének zárlata: „Szeretsz, szeretlek.
Mily reménytelen”. Hogyan hozható kapcsolatba az idézet Etelka és Iza

(anya-lánya) kapcsolatával?

b) Fogalmazzuk meg, hol és hogyan érhető tetten a regényben, hogy anya
és lánya „elszeretnek” egymás mellett!
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matok nyomon követése, artikulálása.
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c) Gondoljuk tovább. A regény negatív tapasztalata, hogy bár anya és

lánya szeretni akarják egymást, a gyakorlatban nem sikerül. Legalábbis

nem úgy, ahogyan a másik arra vágyna. Miért lehet ez pusztító tapasz-

talat? Mit vált ki mindkettőjükből?
(Frontális osztálymunka, 15 perc.)

Várható válaszok:
a) Nemes Nagy Ágnes verse arra mutat rá – egy szerelmi kapcsolatban

ugyan –, amire a regény is: a szeretet „adott”, mégis van valami, ami
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miatt reménytelenné válik.

b) Például: Etelka túlzó gondoskodással szeretné kimutatni szeretetét,
amely Iza számára terhes. Iza számára túl sok anyja mindenre kiterjedő

szeretete, ugyanakkor ő is próbál anyjának kedveskedni, például drága

szállodába küldi Vince temetése után, ám ez Etelka számára inkább te-

her, mint pihenés.

c) Bűntudatot éreznek mindketten.
4. „Az élet erdejében.” A következőkben Etelka halálának, öngyilkosságá-

nak okát próbáljuk feltárni a műből vett idézet szoros olvasásával. Az idézetet elolvasva válaszoljuk meg az alábbi kérdéseket!

„Iza – mondta az öregasszony a benne élő Izának. – Ne haragudj. Nem

tudok kitalálni semmit. Apa van, de nem úgy, ahogy képzeltem, apa ház

lett meg út meg beton, és nem válaszol.”

Ment, törte a fejét, mit tehetne meg a lányért, aki most itt, a ködben és

őbenne ismét gyermek volt, göndör fürtű, kötényes, nedves orrú Iza, s el-

nyílt, kesergő szájjal panaszkodott neki. „Irritál a jelenléted – mondta a

gyermek Iza vékony hangon az öregasszonynak –, nincs egy nyugodt pillanatom, mindig rajtad kell törnöm a fejemet. A munkám!” Oly furcsa

volt, a kép, a hang s a szó nem vágott egybe, a spangnis cipős, selypítő

Iza meg a fogalmak: „irritál” és „munka”. „Nincs életem már. Ügyetlen
vagy. Ügyetlen. Olyan keserű és szűk lett körülöttem minden.”
„Drágám – gondolta az öregasszony. – Szegény Izuka!” […]
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Ebben a pillanatban tudta már, mit tehet meg Izáért, a benne élő Izáért,

nem azért az idegenért, aki taxiban szaladgál, Terézzel susog, s nagy

könyvek mögül néz ki szigorúan. (256–257)
(Frontális osztálymunka, 10 perc.)

Kérdések:
a) Ki lehet a benne élő Iza? Miért hasítja le a „valós” Izáról?

b) Miért a gyermek Izával „mondatja ki” a kegyetlen igazságot? („Irritál a
c) A gyermek Iza által kimondatott „nincs életem már” gondolat vajon
csak Izára, vagy Etelkára is vonatkozik?

d) Etelka miért az öngyilkosságot választja kiútnak?
Várható válaszok:
a) A gyermek Iza a tudatában lehasított Iza, aki Etelka számára a kielégítő, megfelelő szeretetkapcsolatot jelenti. Szemben a felnőtt Izával, aki-

vel sérült a viszonya, és léket kapott a szeretetviszony.

b) Feltehetőleg azért, mert a gyermek Iza „őszinte”, hozzá a jóérzések
kötik. Ezért a vele való kimondatás Etelka szempontjából „reálisabb”.

c) Feltehetőleg Etelkára is vonatkoztatható, hiszen ő is feladja korábbi

életét, életmódját; folyton Iza kedvében próbál járni és igyekszik követni az Iza diktálta életritmust, amely számára idegen, szokatlan.

d) Az elhatalmasodó szégyen és bűntudat a halálba sodorja, nem képes
tovább hordozni a sérelmeit, nem tud tovább elrejtőzni a szégyene – és
lánya elégedetlenkedő pillantása – elől.

5. Őszi szonáta. Ingmar Bergman filmje szintén egy sérült anya-lánya kap-

csolatot ábrázol. A lány (Eva) egy helyen az alábbiakat mondja: „Ha valaki

olyannak szeretne, amilyen vagyok, akkor talán szembe mernék nézni önmagammal”. Hogyan hozható ez kapcsolatba Etelkával és Izával?

(Frontális osztálymunka, 5 perc.)
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jelenléted…”)
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Várható válasz:
A feltétel nélküli, elfogadáson alapuló szeretet „önfeledt”, harmonikus
érzéseket, továbbá szabadabb, bátrabb önreflexiót és önelfogadást is hoz-

hat(na) magával. Etelka és Iza számára is probléma, hogy nem képesek

mintegy kívülről rátekinteni életükre, egymáshoz való kapcsolatukra.
Reflektálás

Üzenet. Próbálj belehelyezkedni Iza helyzetébe, és az alábbi megadott
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levélkezdést folytatva fejtsd ki mindazt (a feloldás jegyében), amit Iza nem
tudott elmondani édesanyjának! (Egyéni munka, 15 perc.)
„Kedves Anyu!

Egy éve készülök rá, hogy tollat ragadjak, és összefoglaljam mindazt, amit

sajnos már nem tudtunk megbeszélni. […]”

A feladat célja, hogy a regény hűvös, már-már materialista lezárását
(„A halottak nem feleltek.” [318]) valamelyest feloldjuk, lehetőséget adva

Izának, hogy összefoglalja édesanyjának mindazt, amit nem tudott elmondani neki. A feladat megoldása alatt hallgattassuk például Gustav Mahler

V. szimfóniájának Adagietto tételét (kb. 12’).

https://www.youtube.com/watch?v=Les39aIKbzE
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Psychoanalytic analysis of Magda Szabó’s novel
Pilate in a literature lesson

Abstract
In my paper, I attempt to demonstrate the applicability of certain theories of

psychoanalysis in the teaching of literature in high school. The aim of the study is

to show how teaching literature with a psychoanalytic approach can become psychoanalytic approaches of Magda Szabó’s novel Pilate from a theoretical point of

view. The second part of my writing provides a possible lesson plan on the given
topic.
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chologically instructive for students. The first part of my article presents the psy-

