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moz gal mat kép vi sel tek, von zód tak a 
rit mus és a ze ne ele men tá ris ere jé hez, 
to váb bá az egyé ni sé get kor lá to zó és 
el foj tó tár sa da lom mal szem ben ál ló 
neoprimitivizmushoz is, amely a misz-
ti ka, az õsi és né pi szür re a liz mus, a 
gye rek kor és az õs köl té szet vi lá gát 
kí nál ta a ci vi li zá ció vív má nyai he lyett. 
A re gény ben en nek pél dá ja, hogy 
La dik Ka ta lin elõ adó mû vész egy faj ta 
sá mán as  szony ként je le nik meg, ezen-
kí vül vi lág lá tá sá ban a me se, a mí tosz
és a ba bo nás hit is sze re pet ját szik, a 
ze né nek pe dig köz pon ti je len tõ sé get 
és min dent át ha tó sze re pet tu laj do nít: 
„ze né rõl csak is olyan em ber rel le het 
be szél ni, aki fel is mer te a vi lág egye-
tem ér tel mét. (…) egy jó ren det tar tó
kor ban a ze ne nyu godt és de rûs, a 
kor mány zás pe dig egyen le tes.” (41) 
Meg tud juk, hogy már gye rek ko rá ban 
ér tet te és be szél te a „Fény vi lág” nyel-
vét, és ahe lyett, hogy ze nélt vol na, õ 
ma ga vált hang szer ré és mu zsi ká vá. 
Mind ez hang sú lyoz za a nem ver bá lis 
ki fe je zés for mák sze re pét is az élet mû-
ben, to váb bá a to tá lis mû vé szet rõl 
al ko tott neoavantgárd el gon do lást is 
tük rö zi, amely a mû vé szet és az élet 
azo nos sá gát hir de ti. 

Ezért nem vé let len, hogy az 
1960-as évek ben La dik Ka ta lin a 
lé te zés pil la nat nyi sá gát és meg is mé-
tel he tet len sé gét hang sú lyo zó rí tus, a 
performansz egyik el sõ kép vi se lõ je 
volt a Vaj da ság ban. Eb ben a mû faj-
ban ugyan is a performer nem mint 
sze re pet ját szó szí nész áll a szín pad ra, 
ha nem a sa ját ne vé ben, mû vész ként 
és ci vil ként egy aránt je len van, az 
elõ adás szin tén a mû vé szet és az élet 
azo no sí tá sán ala pul. Ugyan ak kor ar ra 
is több he lyen utal a tör té net, hogy a 
szür re á lis jel me zek be fel öl töz te tett és 
a le mez te le ní tett, ero ti kus test perfor-
manszai az ön meg mu ta tás vá gyá ból 
is fa kad nak, ez zel is ma gya ráz ha tó, 
hogy La dik Ka ta lin egyik al te re gó já-
nak, az Üve ge zõ nõ nek üz le te a „Nár-
cisz kép ke re te zõ és üve ge zõ” (119) 
ne vet vi se li.

Az as  szo ci a tív szer kesz té sû szö veg-
ben uta lás ta lál ha tó La dik Ka ta lin köl-
té sze té nek szim bó lum vi lá gá ra (mint 
pél dá ul a „kis pi ros bul dó ze rek”, az 
„ezüst bi cik li”), a sok szí nû bal ká ni 
kul tú rá hoz, a föld raj zi he lyek hez és 
a tár gyak hoz va ló szub jek tív vi szo-
nyá ra, amint a tár gyak egy bel sõ vi lág 
ré sze ként önál ló je len tést kap nak. És 
bár a szub jek tív vi lág áb rá zo lá sa hang-
sú lyo sabb a kö tet ben, a tár sa dal mi 
je len sé gek kel szem be ni eti kai ál lás-
fog la lás ra is akad pél da: „Az em be rek 
gond ter hel ten, szem le süt ve jár nak, 
egy más agyát für ké szik, szá mon 
tart ják, ki me lyik po li ti kai párt nak 
tag ja. So kan strucc mód já ra ho mok ba 
dug ják fe jü ket, ivás ba vagy al vás ba 
me ne kül nek (…) Döb be net tel néz zük 
ezt a ha tal mas ör vényt, a koz mi kus 
fe ke te lyu kat, amely egy re na gyobb
szí vó erõ vel sö pör ma gá ba min dent, 
ami a tisz tes sé get, az em be ri mél tó-
sá got, az õszin te ba rát sá got je len tet te. 

Eu ró pa is döb be net tel és te he tet le nül 
né zi ezt a min dent ma gá ba szür csö lõ 
ör vény ször nye te get.” (99)

A mû faj ok és a szö ve gek, az álom 
és az éb ren lét, az or szá gok és a kul-
tú rák kö zöt ti át já rás mel lett ar ra a 
pár be széd re is ref lek tál az Él he tek 
az ar co don? cí mû kö tet, amely La dik
Ka ta lin élet sze re pei, kül sõ és bel sõ
éle te kö zött jött lét re, il let ve a kö tet
kí sér le tet is je lent ar ra, hogy vál to za-
tos for mák ba önt ve meg ra gad ja egy 
mû vé szi élet út gon do la ta i nak és ese-
mé nye i nek pil la nat nyi sá gát.

(Nyi tott Könyv mû hely, 2007)
Ócsai Éva

Könnyedséget
gyarapítani a szív ben

(Báthori Csa ba:
Haluc Áron dol gozatai)

E so rok író ja bo tor ha tá ro zott ság-
gal vél te úgy: Lackfi Já nos Ha lott né-
zõ cí mû re gé nye után 2007-ben már 
nem ér he ti meg le pe tés. Olyan jól esõ
sem mi kép pen. Té ve dett, per sze. Igaz, 
nem szá mít ha tott ar ra, hogy – a ver-
sek, for dí tá sok, kri ti kák és es  szék 
hos  szú so ra után – Báthori Csa ba
al ko tói mû he lyé bõl egy prózaremek 
ké szül ki ke rül ni.

Báthori köny ve két rész ben 
(„El sõ” és „Má so dik fü zet” cím alatt) 
ös  sze sen öt ven szö ve get bo csát köz re. 
Mi u tán az egyes da ra bok kal az ÉS
„Tár ca tár” cí mû ro va tá ban le he tett 
idõ rõl idõ re ta lál koz ni, ad ná ma gát a 
fel té te le zés, hogy tár cák, tár ca no vel-
lák szer kesz tett gyûj te mé nyé vel van 
dol gunk. Nem is té ved nénk na gyot, 
ám ez zel csak kö ze lí te nénk a va ló sá-
go sabb mû fa ji ar cu lat hoz. A Haluc
Áron dol go za tai ugyan is val lo má sos 
tár ca no vel lák olyan so ro za ta, amely 
ala ki lag a nap ló re gén  nyel ke rül ro kon-
ság ba, mé lyebb ré te ge i ben pe dig a fej-
lõ dés re gény mû faj je gye it ve szi föl. (A 
mû ma ga nem je lö li ön nön mû fa ját; a 
fül szö veg bé li szer zõi bib li og rá fia az 
óva tos „Pró za” meg je lö lés sel él.)

A mû faj kér dé sét ár nyal ja, hogy a 
ke ret tör té net ér tel mé ben is ko lai (bár 
ott hon ké szí tett) fo gal ma zá sok ról van 
szó. (A ré gi is ko lás fü ze tek kül le mét 
idé zõ s emi att szép nek csak al kal mi 
jó in du lat tal ne vez he tõ li la bo rí tó is 
ezt az el kép ze lést hang sú lyoz za.) 
Ez az zal jár együtt, hogy a be széd-
mó dot óha tat la nul egy szer re hat ja át 
a nap ló sze rû sze mé lyes ség igé nye 
és a meg fe le lés ka ma szos vá gya. A 
fo gal ma zá sok szer zõ je, Haluc Áron 
az el sõ so rok írá sa kor még ál ta lá nos 
is ko lai ta nu ló, az utol só la po kon ti zen-
nyolc éves gim na zis ta. A sze mé lyi ség 
fej lõ dé se szem pont já ból ki vált sá gos 
élet sza kasz ban kö vet het jük te hát nyo-
mon, mi tör té nik ve le, ben ne és ál ta la; 

pon to sab ban: ho gyan ala kul, ho gyan 
ala kít ja azt a nyel vet, amely a tör té-
né se ket el me sé li, s amely nem csak a 
meg tör tén tek em lé ke ze tét: õt ma gát,
az el be szé lõ ént is ala kít ja. Élet re 
ala kít ja, lét re for mál ja: meg te rem ti 
és te rem ti, sza ka dat la nul s ment he tet-
le nül. A föl ütést idéz zük: „Ezt a jegy-
zet fü ze tet, ezt ka rá csony ra kap tam. 
[…] Nem kér de zek sem mit és sen kit, 
ab ból áll az én éle tem. Ha be le írok, 
le szek va la ki, mon dom.” (7)

A gyer mek-el be szé lõ nar ra tív 
fo gá sa nem új esz köz, iro dal munk ban 
sem. Egye bek mel lett eb bõl nyer te
ki vé te les esz té ti kai ere jét a Sors ta lan-
ság; a Ha lott né zõ bo nyo lul tabb nar-
rációs rend jé ben is ez a meg ha tá ro zó 
elem; s Agota Kristof (Kris tóf Ágo ta) 
Tri ló gi á já nak nar ra tív és re to ri kai 
sa já tos sá gai is eszünk be jut hat nak. 
(Ez utób bi tõ mon da tos tech ni ká já val 
ro kon né mi képp a kez det ben egy-
sze rû mon da to kat pró bál ga tó Haluc 
fo gal ma zás mód ja is.)

Az ön ér tés fi nom el moz du lá sai, az 
ön meg al ko tás ta nul ha tat lan mû ve le tei 
– s mind ez az írá son, a meg fo gal ma-
zá son, a sa ját nyelv ke re sé sén-ki mun-
ká lá sán ke resz tül: ez a vol ta kép pe ni 
tár gya és tét je a mû nek. Mert köz-
vet len tár gya, vá lasz tott té má ja is 
van az egyes írá sok nak (a csa lád és 
a csa lád cson ka sá ga; az al bér le ti lét 
s a köl tö zé sek vi szon tag sá gai; nya ra-
lás a vi dé ki ro ko nok nál; ka rá csony, 
osz tály ki rán du lás, sze rel mek, mi nist-
rá lás és ál mok), ám min den mon dat
és min den szö veg ar ra mu tat: itt a 
va ló di anyag az el be szé lõ ma ga, a 
fá rad sá gos el szánt ság gal ki mun kált 
nyelv pe dig „hasz ná ló já nak” meg mun-
ká lá sá ban töl ti be leg fõbb funk ci ó ját. 
Nyíl tan ef fé le ön ref le xi ók árul kod nak 
er rõl: „Min dent meg te he tek, min dent 
rög zít he tek. Még azt is, hogy hi szek
Is ten ben, anyá ban.” (135); „Õszin tén 
kell fo gal maz ni, kü lön ben nem si ke-
rül a fo gal ma zás. Ide írok sza va kat, 
de le het, hogy té ve dek. Iga zít sa tok 
ki, iga zít sa tok meg. Csak úgy tu dok
sze ret ni, ha nincs ná lam az igaz ság.”
(206); „Nem ke rü löm a sza va kat, ame-
lyek je len te nek va la mit. Min den, amit 
so kan le ír nak, meg szû nik egy szer, 
ha ma ro san. Azt írom le, amit majd-
nem má sok is el tud ná nak mon da ni. 
Sú lyos va gyok, és fél re e sõ.” (241)

A kö tet nyel ve ze te, úgy érez zük,
új mi nõ sé get ho zott Báthori pá lyá ján. 
(El sõ ol va sás ta pasz ta la tunk alap ján:
vol ta képp kor társ pró zánk ban is.) E 
nyel ve zet nem föl tét le nül ké pek ben 
tob zó dó, mint he lyen ként az es  szék 
nyel ve, s leg ke vés bé sem enigmatiku-
san zárt, mint gyak ran a ver sek dik ci-
ó ja. Más lo gi kát kö vet, más irá nyo kat 
nyit. Mi ben lát juk sa já tos sá gát? A 
szó kincs több re gisz ter bõl épít ke zõ s 
egye di kép zé sek és ös  sze té te lek ré vén 
is em lé ke ze tes sé emel ke dõ gaz dag sá-
gá ban; a mon da tok ben sõ rit mu sá ban 
s a mon dat fû zés po é ti kus szer ve-
zõ dé sé ben; min de nek elõtt pe dig a 
re to ri ka, a be széd mód, a szó rend kü lö-
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nös sé gé ben. Akár ha a gyer mek nyelv 
ta lá lé kony esen dõ sé ge és a lí ri ku si 
ész já rás esen dõ ta lá lé kony sá ga kö zött 
he lyez ked ne el ez az al ko tás mód: az 
anya nyel vet írá sos ön meg nyil vá ní-
tás ra és lét meg ha tá ro zás ra föl hasz-
nál ni igyek võ ka masz alak ja épp oly 
hi te le sen raj zo ló dik ki elõt tünk, mint 
a köl tõi meg szó la lás ma ga sabb ere-
dõ i vel bi zal ma sabb vi szonyt ápo ló 
íróé, köl tõé, mû vé szé. Haluc Áron 
az anya nyelv hez is, mint lé nye gé ben 
min den hez, az ide gen je len sé gek nek 
ki já ró, tar tóz ko dó kí ván csi ság gal 
kö ze lít; küzd ve le és bí zik ben ne, éle-
tet re mél tõ le, mi köz ben éle tét bíz za 
rá. (Két ség te le nül tá vo li, de ta lán nem 
el kap ko dott pél dák kal, s in kább csak 
jel zés sze rû en: Hölderlin és Ril ke vers-
be szé de, az utób bi idõk ma gyar iro dal-
má ból pe dig Ka lász Már to né érez he tõ 
en  nyi re lé nye get ta pin tó nak, jól le het 
ép pen gram ma ti kai el ta pin tá so kon
ke resz tül bont ja ki ma gát. Pró zai 
ana ló gia gya nánt Robert Walser fi no-
man álom sze rû mikrorealizmusára 
ér de mes hi vat koz nunk – aki nek Fritz
Kocher dol go za tai cí mû mû vé re 
ép pen Báthori utal, kri ti kai írá sa i ban 
több he lyütt is.)

A re cen zens egyet len vo nat ko zás-
ban érez va la me lyes bi zony ta lan sá got. 
Egy elõ re nem tud ja ugyan is el dön te ni: 
a föl-föl buk ka nó ven dég szö ve gek nek 
ér de mes-e, szük sé ges-e je len tõ sé get 
tu laj do ní ta ni. „[A] vá ros pe re me” (26) 
s a „mi lyen volt szõ ke sé ge” (30) ilyen 
szö veg he lyek; de akár a Já kob ta nár úr 
sza va já rá sa ként föl idé zett szó for du lat, 
a „bi zo nyos ér te lem ben” (53) is köt he-
tõ textuális elõz mény hez: „Bi zo nyos 
ér te lem ben Jacob [!] Horner va gyok” 
– kez dõ dik John Bart Az út vé ge cí mû 
regénye…

A nyelv fon tos sá gá ról be szél tünk, 
de et tõl ter mé sze te sen el vá laszt ha tat-
lan az el be szé lõ fõ hõs alak ja, al ka ta, 
jel le me. Hely szín és idõ: Dél-Du nán-
túl (el sõ sor ban ta lán Moh ács), az 
1960-as évek vé ge s az 1970-es évek 
el sõ fe le. Haluc Áron any já val él, 
ap ja – kó sza és kény sze re dett együtt-
lé te ket le szá mít va – job bá ra csu pán a 
tar tás díj for má já ban ad hírt ma gá ról. 
A „tör vény te len” gyer mek fe le más 
tár sa dal mi stá tu sa, a sze gé nyes élet-
kö rül mé nyek, a szo ci á lis hi á nyok 
és lel ki tö ré sek együtt ve zet nek a 
sze mé lyi ség vál sá gá hoz, az én-kép 
za va ros sá gá hoz, az ön ér tés ár tat lan 
mû gond dal szö ve ge sí tett di lem má i-
hoz. (Lásd pél dá ul: „Sze re tek ta nul-
ni kön  nyen, fotbalozni, a lá nyok kal 
mes  sze szö kell ni, is tent el kép zel ni, 
meg snú roz ni. De tu dom, hogy so kat 
kell még kó bo rol nom. Anya me le gít, 
mint a láng. Apa éget, mint a láng. Én 
meg csak visz ke tek köz tük, mint egy 
gyó gyít ha tat lan seb.” [64]; „A gör csöt, 
ame lyet szü le im kö töt tek be lõ lem, 
hos  szan kell bo goz nom. […] Mér ges 
sze re tet, ez a cí me rem.” [214])

Apa-re gény – a hi ány zó Apá val 
a rej tett kö zép pont ban? („Most nem 
be szélsz ve lem, Apa. Ké sõbb pe dig 

nem be szélsz majd be lõ lem.” [153]) 
Igen is, nem is. Hi szen leg alább en  nyi-
re lé nye ges sze rep lõ je a könyv nek 
az Anya – aki hez leg alább en  nyi re 
bo nyo lult, el lent mon dás ok tól (s az 
el lent mon dá so kat fe lül író el lent mon-
dás ok tól) sem men tes kap cso lat fû zi 
a fõ hõst: „Mint ha olyan ha jón él nénk,
ame lyik va la mi kor majd szeb bik 
par tot ér. Ezt azért gon do lom, mert 
másnaponta erõs im boly gást ér zek. 
Meg azért is, mert sem mi hez nem 
szok tam hoz zá évek óta. Ma má hoz, 
jó, hoz zá oda köt a sze re tet, amit a 
temp lom ban ta nu lok. […] Fé lek a 
hi deg tõl, a ba rá tok tól. Ma ma meg, 
lá tom, fél min den tõl.” (28) (Ké zen-
fek võ, túl sá go san is ké zen fek võ vol na 
e pon ton a Jó zsef Attila-i anya-kép re
hi vat koz nunk. Ám ez, ha csak egy 
mon dat ban is, alig ha nem el ke rül he tet-
len. Amint át me ne ti ér vén  nyel olyan 
szer zõi élet raj zi té nyek is föl tûn het-
nek az ér tel me zés lá tó kör ében, mint 
Báthori Csa ba moh ácsi szü le té se, il let-
ve más fél év ti zed nyi tar tóz ko dá sa ide-
gen nyel vi kö zeg ben, Auszt ri á ban.) 
Ak kor te hát: csa lád re gény? Kör vo na-
la i ban leg alább is? Ta lán. És – mint 
fen tebb meg koc káz tat tuk – nap ló- és 
fej lõ dés re gény; eg zisz ten cia lis ta nyo-
ma té kok kal s nyelv kri ti kai el mé lyült-
ség gel. Ami biz tos nak tet szik, s amit 
a fül szö veg is ál lít: pró za. Ám olyan 
pró za (mí ves és faj sú lyos, kí mé let len 
és meg ren dí tõ), ame lyet ked vünk vol-
na köl té szet nek ne vez ni. Még pe dig a 
leg ne me sebb faj tá ból va ló nak. Er re s 
a ko ráb ban mon dot tak ra pél da kép pen 
még né hány mon da tot idé zünk; jó sze-
ri vel ta lá lom ra, még is a ta lá lat biz ton-
sá gá val (ame lyet a mû egyen le te sen 
ma gas szín vo na la sza va tol). Ha nem 
a leg üd vö sebb kri ti kai mód szer tan esz-
kö zé hez nyú lunk is ez zel, re mé nye ink 
sze rint még sem lesz, még sem le het
ha szon ta lan sze mel vé nyes is mer te tõt 
nyúj ta nunk ab ból, ami kü lön ben bont-
ha tat lan és egész. Csak hogy lássék: 
a nyelv rõl, az írás ról, az én rõl és a 
má sok én jé rõl, a hit, a bi za lom, a fé le-
lem és a meg ér tés lé lek ta ná ról, min de-
nek elõtt pe dig a ma gány és a sze re tet 
örök ké bi zony ta lan lét mód já ról mi fé-
le mon da tok és mi fé le csön dek út ján 
be szél Báthori és/vagy Haluc és/vagy 
a nyelv:

„Sze re tek kö nyö rü le te sen jár kál ni 
az ál lat kert ben. Az ál la tok a test vé re-
ink. Négy lá bon já ró fe le ba rá ta ink.” 
(51)

„Haj nal ban, ami kor még sen kit se 
lát tam, kész va gyok a jó ra.” (133)

„Én nem ar ra éb re dek, hogy meg-
szü let tem. Én ar ra éb re dek, hogy 
má sok szü let nek he lyet tem. És eb ben 
szen ve dek fél év szá za da. Ja, még csak 
ti zen négy va gyok, ti zen öt. De öreg 
va gyok, ér zem a sze re lem ben.” (133)

„Va la hogy len ni kell, min dig a 
lé te zés ég haj la ta fe lé kell gör get ni a 
meg sem mi sü lés vá gya it is.” (145)

„Úgy tû nik, a be te gek töb bet gon-
dol kod nak, mint a ke rí té sen kí vül, 
min den eset re ked ve seb bek a csend-

ben. Õk nem igye kez nek se ho vá, 
vár ják a be teg sé gük el kal ló dá sát és 
a dok to rok sze re te tét. A já rá suk kal 
imád koz nak.” (155–156)

„Anya nincs itt hon, csak én a szem-
pil lám mal.” (167)

„Ne kem az ol va sás nem esik 
ne he zem re. Azért nem is me rem rész-
le te sen a tá ja kat, az em be re ket, mert 
ol va sok. Nem kell be szél nem ve lük, 
és köz ben meg erõ sí tem ma gam ban az 
egyen ran gú sá got.” (177)

„Mit is tud nék fel ki ál ta ni, ami nem 
a szen ve dés hez tar to zik? Kön  nyed sé-
get kell gya ra pí ta ni a szív ben.” (209)

„Ta lán ha meg ér te nék egy va la kit, 
szól hat nék is ten nel is. Enélkül nem 
megy a más vi lág. A má sik vi lág a 
má sik ban la kik. Ha azt meg tu dod
kö ze lí te ni, ak kor a ma gas ság sem 
ma rad ti tok. A kö zel ség a ma gas ság. 
Csak né hány fél re ér tés, és el mú lunk, 
és múl tunk ban élünk to vább.” (210)

„Egy ki csi kell, va ló szí nû, go nosz-
ból, szép bõl, Anyá ból, Apá ból, min-
den bõl, hogy ne érezd ma gad túl 
mes  szi nek a többi ek kö zött.” (238)

„Sem mit nem is me rek fel köz vet le-
nül. Bam ba bo hóc va gyok, akit höm-
pöly get a rész vét.” (240)

A Haluc Áron dolgozatai-val nagy-
já ból egyidõ ben ke rült a bol tok ba 
Báthori Csa ba két kö te tes, nagyívû esz-
 szé vá lo ga tá sa, a Já ték sö tét tel (Bp., 
Nap kút, 2007). Eb ben szá mos írás nak 
ki fe je zett tár gya az iro da lom, az iro-
dal mi ság, az iro dal mi kul tú ra, il let ve 
a sa ját al ko tói gya kor lat ter mé sze te, 
az iro da lom ról va ló gon dol ko dás 
sze mé lyes nyo ma té kai. Ol vas ha tunk 
négy in ter jút is a szer zõ vel; ezek 
egyi ké ben Báthori így vall: „Nem 
el sõd le ges cé lom a ta buk dön tö ge té-
se. Egy sze rû en sze ret ném meg ta lál ni 
azt a nyel vet, amely ké pes új ér zel mi 
sá vok ról, ed dig sza vak kal más kép pen 
meg vi lá gí tott élet hely ze tek rõl, be lá tá-
sok ról bot rány nél kül be szél ni. Ami 
az élet ré sze, ar ról be szél ni kell tud ni.
[…] Olyan mû vé szi hi gi é ni át he lye sel-
nék, amely nem ha laszt ja el és nem 
ru ház za más ra a tisz ta be szé det. Az 
a gon dom, hogy va la hogy köz vet len 
le gyek. Hogy va la hogy le gyek.” Idéz-
nünk kel lett ezt az ars po e ti cát, hogy 
meg ál la pít has suk vé gül: ez a bi zo nyos 
nyelv, ez a „mû vé szi hi gi é nia” va ló-
ság gá lett. Har mad fél száz ol da las, de 
be lát ha tat la nul tá gas va ló ság gá.

Ki tün te tõ öröm kéz be ven ni.

(Új Man dá tum, 2007)
Hal mai Ta más

Megélt idõ
(Kõrösi Zol tán: Mi lyen egy nõi 

mell? – Ha zánk szí ve)

Ré gi igé nye a ma gyar iro dal mi 
élet nek, hogy meg írás ra ke rül jön a 
hu sza dik szá zad Nagy Ma gyar Re gé-


