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Köl tõnk min den eset re tisz tán lát 
– át lát ja és elem zi is ko rát, ko run kat. 
El sõ kö te té nek il lú zi ót lan té tel mon-
da ta it („le ál doz nak nagy ko rok”, 
„ko runk (…) víg to ra az ha lál nak” 
– Elõ hang) az újabb opu sok a kö zel re 
mu ta tás gya ko ri gesz tu sa i val ak tu-
a li zál ják (Be lép, Null-fok, Ott hon, 
Be lát), a mon dan dó ál ta lá nos ér vé nyû-
sé gét pe dig a nyelv hasz ná lat te rén az 
egyes szám har ma dik sze mé lyû arc ta-
lan ala nyi ság és az infinitivusos szer-
ke ze tek nagyará nyú elõ for du lá sa is 
de monst rál ja. Ha son ló kép pen for mai 
me ta fo rá nak, a vi lág ké pi szét esett ség 
kül sõd le ges le ké pe zé sé nek te kint he tõ 
a szö veg épí tés tö re de zett sé ge, fõ ként 
a Ha za cí mû cik lus sti li zált da rab ja-
i nak ki ha gyá sok kal „erõ sí tett” in ko-
he ren ci á ja. Ke vés bé fel tû nõ, még is 
nyo ma té kos ele mei a köz ér ze ti-vi lág-
ké pi szem lél te tés nek a kötetszerte is 
gya ko ri, il let ve egy-egy szö veg ben 
szin tén „túl sza po ro dó” ta ga dó szók 
mint jel ké pes ni hil-szig ná lok,  hi ány-
szim bó lu mok (Álom – E, mint eyes, 
Sû rû er dõ bõl út nem ve zet, El jöt tem 
kö zé tek). Eb bõl adó dó an a „nincs 
me se” frá zis va ri á ci ó ja ként Czifrik 
Ba láz  zsal együtt kons ta tál hat juk: 
vi gasz nak már me se sincs, l.: „Haj nal-
ban a ki rály fi kor tyolt egyet / a fa kó
hold su gár ból, / s vis  sza bújt nagy apa 
zse bé be, / a dió héj ma gány ba”.

Az Él ni a mély ben is mét tu da to san 
meg szer kesz tett, íves kö tet kom po zí-
ció, mely nek mo tí vum kin cse to vább-
vi szi és to vább ár nyal ja a Hul lám, híd, 
há ló kulcs ki fe je zé se it, s így szer ves 
épít ke zé sû élet mû táv la to kat, kon cent-
rált és dif fe ren ci ált po é ti kai esz köz tár 
ki ala kí tá sát, meg erõ sí té sét sej te ti.

(L’ Har mat tan Ki adó, 2007)
Ju hász At ti la

Szavakon túl
(Báthori Csa ba es széi)

Borges pa nasz ko dik egy he lyütt
ar ról, el kop tak, el avul tak a ha son la-
tok, a me ta fo rák, alig van már szó, 
fo ga lom, amit új sze rû en ös  sze le het ne 
rán ta ni a má sik kal.

Báthori Csa bát két kö te tes es  szé- és 
ta nul mány gyûj te mé nye, a Já ték sö tét-
tel el ol va sá sa után még is csak az zal a 
klas  szi kus me ta fo rá val tu dom meg ne-
vez ni, ame lyet Nagy Lász ló – vi lág-
min den ség be ágyaz va – már ki osz tott: 
õ a ma gyar iro da lom sum más le gé nye. 
Ez a hu szon egye dik köny ve, és alig 
van iro dal mi mû faj, ami ne for dul na 
elõ sok ré te gû, szer te ága zó élet mû vé-
ben; a pró za leg kü lön fé lébb vál to za-
tai: re gény, es  szé, ha lot ti bú csúz ta tó, 
in ter jú, lí ra (Báthori Csa ba el sõ sor ban 
köl tõ): afo riz ma, pa ra frá zis, non-
sense, haiku, egymásodpercesek, 
mû for dí tás (leg na gyobb cse le ke de te 
Jó zsef At ti la ver sei né me tül, de le for-

dí tot ta a Fa us tot is, meg ér dem li hát a 
„sum más le gény” me ta fo rát.

Hét mér föl des csiz má val le het 
csak át gá zol ni a több mint 130 írás-
ból (apok rif jegy ze tek, pró za ver sek, 
es  szék, szö veg kri ti kai vizs gá ló dá sok, 
úti tû nõ dé sek, re cen zi ók, nek ro ló gok, 
in ter júk) ál ló szö veg ten ge ren.

Egy ve zér fo nal kí nál ko zik: Báthori 
köl tõi mí ves sé ge, amely pró zá já nak 
min den so rá ban je len van. Lí ri kus ként 
szó lal meg ak kor is, ha – akár egy 
buz gó nyel vész – a Braunschweigi
tö re dék nyo má ba ira mo dik (azt né me-
tül, ma gya rul idé zi, és ös  sze ha son lít ja 
Jékely Zol tán Ma dár-apo ka lip szi sé-
vel), ha csak tu ris ta ként bók lá szik 
Svájc ban, és jo gász mód ra, prag ma-
ti ku san pon tok ba sze di a gaz dag, 
anya gi ci vi li zá ci ó ban dús ká ló or szág 
tü net je gye it (Mi szúrt sze met az el sõ
öt nap ban Svájc ban?), ha Robert 
Walser ná lunk alig is mert, vi lág hí rû 
pró za író szel le mét éb reszt ge ti (pe dig 
Jakob von Gunten mun ká ja 2006 
no vem be ré ben az ÉS köny ve volt), 
vagy ha egy sze rû en tu ris ta ka la uzt ír 
(A Svájc-ér zés).

Leg ne he zebb fel tör ni az apok-
rif jegy ze te ket. Báthori be le bú jik 
Hölderlin bõ ré be (Lavratus prodeo),
de még se egé szen, meg ma rad a sa ját
bõ ré ben is, az õrült zse ni sza va kon 
tú li vi lá gát, a meg bom lott el me sö tét 
me zõ it tér ké pe zi (ha ma ro san fény
de rül a kétkö tet nyi es  szé cí mé re), 
há la Is ten nek, nem pszi cho lo gi zál, 
de a szó tól még sem le het tel je sen 
el sza kad ni, se a sa ját, se Hölderlin 
sza va i tól, hí res ver se it le for dít ja, 
be le szö vi apok rif szö ve gé be, s vál-
tó láz ban di de reg, a Hét to rony ba 
zár tak ma gá nyát éli át, szen ve dés-
el mé le tet szül: „Amit a gyö nyör ben 
nem volt al kal mam meg sze rez ni, 
meg sze rez tem és meg ala pí tot tam a 
szen ve dés ben”, szok tat el vi sel ni a 
„terv sze rû csön det” („Szok ta tom 
szí ve met a csend hez.” J. A.), ezek 
után ért he tõ, hogy a szó, a szel lem,
az élet egy sé gét csak a „tisz ta sö tét-
ség ben” ta lál ja meg, ott, ahol „Ír ják 
az em be ri sé get”.

Ki vé telt is tesz Báthori, tu do-
má nyos, pszi cho lo gi zá ló es  szét ír, 
ös  sze ha son lít ja a két zse nit (Friedrich
Hölderlin és Jó zsef At ti la), az tán 
na gyot ug rik, Ar gen tí na pam pá in uga-
rol, Antonio Porchia maximáit, afo-
riz má it tö ri fel, bon col gat ja azo kat, 
csend jé nek, ön ve szej tõ ma gá nyá nak 
okát és tit kát ku tat ja, a leg na gyobb 
rém mel, a fe le dés sel néz szem be 
Roberto Juarroz so ra it idéz vén: „Min-
den vers el fe led te ti elõdjét,… / min-
den em ber el fe lej ti elõd jét, / min den 
em ber fe lejt.”

Ne héz, na gyon ne héz nyo mon 
kö vet ni Báthorit. Ke gyet le nül sak ko-
zik az ol va só val, még pe dig úgy, hogy 
nem fe hér rel, ha nem fe ke té vel kény-
sze rít ját sza ni (Õ is fe ke té vel ját szik? 
Sze re ti a nonszenszet.), már pe dig a 
ba bo na sze rint ez hát rányt je lent – íme 
a cím, a Já ték sö tét tel ma gya rá za ta. 

Ala nyai, aki ket bon col – leg alább is az 
el sõ kö tet ben – a „né ma ság ha tá rán”
al kot nak. Ezt már így, té te le sen a 
me xi kói Juan Rulfo kap csán mond ja
el; egy kö te tes szer zõ, há rom száz ol da-
las köny vé vel, a Pedro Páramo-val
ju tott be a vi lág iro da lom ba, az tán a 
ku ri ó zum: Gabriel García Márquez 
meg ta nul ta a re gényt, mint egy ver set,
könyv nél kül. (Juan Rulfo)

Az eu ró pai hu ma niz mus vi szon tag-
sá ga it, an nak bu kó re pü lés ét Joseph 
Roth no vel lá i ból, re gé nye i bõl is me ri 
meg – má sod kéz bõl – az ol va só. 
Báthori Csa ba rend ha gyó bá tor ság gal 
lép ab ba a bo szor kány kör be, ame lyet 
szé les ív ben ke rül nek el ma nap ság a 
gyá vák, vagy kez de nek szem for ga tó 
eu fé miz mus ba az óva to sak: haszid 
mi to ló gia, pro tes táns-hé ber ös  sze nö-
vé sek, kabbalisztika, an ti sze mi tiz-
mus, egy szó val zsi dó sors, óhi tû és 
ki ke resz tel ke dett zsi dók tra gé di á ja a 
XX. szá zad ban. En nek a ha gyo mány-
nak volt utá noz ha tat lan baj no ka a 
ka to li kus zsi dó, ma kacs mo nar chis ta, 
idült al ko ho lis ta, „hon ta lan ámok fu-
tó” Joseph Roth: „csa var gó, … po é ta, 
stri ci és szin te pró fé ta”.

A kö zép-eu ró pai kul tú rák meg-
ke rül he tet len fi gu rá ja. Nem sze ret te 
a ma gya ro kat, a cse he ket se, még is
az ausztroszlávizmus fa na ti kus hí ve, 
ami már a múl té, de Romain Rolland 
ál ma (õt ne vez ték Eu ró pa lel ki is me re-
t ének), a hu ma niz mus vi szont fáj dal-
ma san ak tu á lis ma, eb ben a rejt je les 
bar bár ság ban, kü lö nö sen ak kor, ha 
be le gon do lunk a lánc re ak ci ó ba, ab ba, 
ho gyan ju tot tunk ide, ame lyet Joseph 
Roth – a Grillparzer-definíciót új ra fo-
gal maz va – így vá zol fel: „Erasmustól
Lu the ren, Fri gye sen, Na pó le o non, 
Bis marc kon át a mai eu ró pai dik ta-
tú rá kig.” Grillparzer vál to za ta: „A 
hu ma ni tás tól a nem ze ti sé gen át a bes-
ti a li tá sig.” (Báthorinak is van ha son ló 
cí mû köny ve: Bestiárium literaricum. 
Stí lus gya kor lat ok, 2007.)

Ha ko ráb ban nem, de itt ész be kap, 
és meg ráz za ma gát az ol va só. Va ló-
ban vé ge az eu ró pai kul tú rá nak? Iga-
zuk vol na a vak jó sok nak? Teiresziasz 
em lõ in csüng az em be ri ség? Ausch-
witz után nincs tör té ne lem, nem le het
his tó ri át ír ni? Vagy még ré geb bi ez 
a bo rú lá tás? Ha már Grillparzer is… 
Iga za len ne a mi Vörösmartynknak: 
az em ber „sár kány fog-ve te mény”?
És Joseph Rothnak? Tény leg „az An ti-
krisz tus az úr”? (Stefan Zweighoz 
cím zett le ve lé ben ír ja.) Be le kell, be le
le het tö rõd ni ab ba, hogy már csak 
Paul Celan Ha lál fú gá ja üvölt, böm-
böl, tom bol, dö röm böl a fü lünk ben?

Nem. Az élet mû vek és Báthori 
elem zé sei, töp ren gé sei ép pen a 
vi lág iro da lom egyik leg is mer tebb 
köz he ly ét példáz zák: az em bert el 
le het pusz tí ta ni, de le gyõz ni nem 
(He ming way). Joseph Roth ké te lyei, 
al ko ho liz mu sa, õrült ro ha mai, társ ta-
lan sá ga és hon ta lan sá ga el le né re az 
éthosz, a „szak rá lis egye te mes ség”
csú csa i ra tu dott hág ni, és stí lu sá val 
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Flau bert és Go gol nyom do ka i ba 
lé pett. Báthori az es  szé zá ró mon da tá-
val fel old ja a gör csö ket, a ké telyt, a 
min dent fel adó pes  szi miz must, és azo-
no sul az zal, ami amúgy is ben nünk
van (Er rõl még lesz szó a Szimorg 
mí tosz kap csán.): „Joseph Roth se bei 
a mi se be ink, ezért nem fe led jük õt.” 
(Joseph Roth el be szé lé se i rõl, Joseph 
Roth ves  szõ fu tá sa)

Más görcs ol dó ról is gon dos ko dik. 
Úgy szer kesz ti a kö te tet, hogy le ve-
gõs, üdí tõ elem zés (és élet mû) vált sa
fel a sö tét ség írá sa it. Kó pé mód ra, ked-
ves tur pis ság gal ír ol da la kat, és bõ ven 
idéz olyan szer zõ tõl, aki el tud ja fe led-
tet ni ide ig-órá ig a vi lág ba ja it, el me-
rül a ter mé szet ben és a sza bad ság ban, 
aki „Anya nyel vén be lül for dít.”, aki 
„ma gán-nyel vet” te remt (ez Báthori 
ked venc ki fe je zé se, több ször hasz nál-
ja), s csak az utol só so rok ban tud juk 
meg a bá tor lá za dó, ci vi li zá ció el le nes 
fe ne gye rek rõl, Hans Henny Jahnnról, 
a Perrudja (1929) szer zõ jé rõl van szó. 
(Is merd meg, is me ret len)

Kö ze le dünk az el sõ kö tet vé gé hez 
(két ver se lõ zse nit, két nagy szó-
má gust ha gyott csat ta nó nak: La tor 
Lász lót és Tõ zsér Ár pá dot), Báthori 
nagyerejû szor gal ma im po ná ló és 
ri asz tó egy szer re, a fel szín re ho zott 
érc- és arany röghal mok, cso dás fel ira-
tú, da ra bok ra tört, de egy más ba il lesz-
tett táb lák el ta kar nak, be föd nek, ha 
nem dol goz zuk föl a lé lek és a szel lem
ko hó i ban. (Pe dig õ már fel dol goz ta 
egy szer, más ha son lat tal: kon ver tál ta 
ne künk a sza va kon tú li vi lá got.) 

Há lás le het az ol va só (és a re cen-
zens) Báthori Csa bá nak. Kul csot 
adott a ke zünk be, és fel men tést. Men-
le ve let. Mert ami ez után kö vet ke zik, 
az Pandora sze len cé je (mi lyen döb-
be ne tes a scho pen ha u e ri ér tel me zés: 
Epiméteusz nem a rossz, ha nem a jó 
sze le ket en ge di ki be lõ le, azért nincs 
jó ság a föl dön), azt csak bol dog si kon-
ga tás sal (Ka zin czy), a Szimorggal va ló
tel jes azo no su lás sal le het íz lel ni, szem-
lél ni, bú vár kod ni ben ne, szemelgélni 
és el fe led kez ni a fe nye ge tõ cím rõl. Itt 
már nem (csak ) a sö tét ség dé mo na i val 
har col, küzd, vi as ko dik az es  szé író 
(és az ol va só), a má so dik kö tet re a 
fõ cím (Já ték sö tét tel) nem ér vé nyes 
(egy-két ki vé tel akad, pél dá ul Sa jó 
Lász ló ólom ön té sei, nyelv ri a ná sai), 
je len ko ri lí ránk, ki sebb mér ték ben 
pró za iro dal munk és szo ci og rá fi ánk 
szin te át te kint he tet len és fel dol go zat-
lan dzsun ge lé be ér kez tünk, s Báthori 
nem ké ri tõ lünk, nem is kér he ti azt a 
szak ér tel met, po zi ti vis ta tu dást, vi lág-
iro dal mi és szel lem tör té ne ti tá jé ko zott-
sá got, pro zó di ai-vers ta ni is me re te ket, 
mû for dí tói kul tú rát, hermeneutikai, 
struk tu ra lis ta és sze mi o ti kai lá tás mó-
dot, ami vel õ ren del ke zik. Úgy jár el, 
aho gyan a fül szö veg is ír ja: „Hang ja 
in kább meg en ge dõ, mint sem fö lé nyes, 
in kább tár gyi la gos, mint sem el ra gad-
ta tott, in kább vis  sza fo gott, mint sem 
ma ga biz tos.”

Kö te te ket is mer tet, élet mû vek szeg-

men tu ma it ma gya ráz za, de ha mar 
rá jö vünk, nem könyv szem lék ezek, 
ha nem iro dal mi es  szék. Igen, ami kor
fen nebb csa var juk a lám pa láng ját,
ami kor iz za ni kezd kö rü löt tünk a le ve-
gõ, ak kor meg érez zük, hogy a leg ne-
me sebb mû faj nagy mes te re Báthori, 
mél tó utód ja Péterfy Je nõ nek és Cs. 
Sza bó Lász ló nak.

Min den elem zé se, tar tal mi és for-
mai vizs gá ló dá sa, a sok szor ké nyes 
nem ze dé ki kér dé sek tisz tá zá sa csil lo-
gó lo gi ká val, bá mu la tos in tu í ci ó val, 
a ho ri zon tok zá ró vo na lá ig érõ kö rül-
pil lan tás sal szer kesz tett tu do má nyos-
szép iro dal mi szö veg, nincs is mét lés, 
ki ful la dás, du gu lás, is me ret len (ez 
bá mu la tos!) a fra ze o ló gia más na pi 
fel me le gí té se, fo ga ink kö zött nem 
ér zünk fû rész port, fo gas ke re kek 
kö zött nincs ho mok: min den al ko tó-
ról újat, fris set, ere de tit mond, s nem 
ska tu lyáz be sen kit a ma nap ság unos-
un ta lan em le ge tett ká no nok ba, nem ír 
elõ kö te le zõ to po szo kat.

Hogy csi nál ja? Ahogy Já kob. Tar-
ka ves  szõ ket fa rag, azo kat he lye zi el 
az ita tó vá lyúk ban, így olyan bá rá nyo-
kat el le nek a vem hes ju hok, ami lye-
ne ket õ akar. (Új hol das be ütés?) Az 
ol va só nak egy idõ után az az ér zé se 
tá mad, Báthori Csa ba meg ren de lé sé-
re ké szül tek a mun kák, oly mó don,
ami kép pen rá ír ják egyes szer zõk élõ 
szí né szek re sze re pe i ket, mint ha je les 
köl tõk, pró za írók, szo ci og rá fu sok 
csak meg akar tak vol na fe lel ni an nak 
a bo nyo lult kö ve tel mény rend szer nek, 
ame lyet ép pen Báthori ál lí tott ös  sze.

Me fisz tói tu dá sán kí vül még van 
egy tit ka. Nem ja jong, nem bú song,
nem pa nasz ko dik, nem jó sol ja a 
Gu ten berg-ga la xis ös  sze om lá sát, 
ha nem dol go zik, is me ri a ti zen egye-
dik pa ran cso la tot: az író dol ga, hogy 
ír jon. Bib li ai szó val (Kelj fel, és járj!) 
je len ti ki a má so dik kö tet leg ele jén, 
Ger gely Ág nes rõl ír ván: a lí ra él. (Ger-
gely Ág nest kö vet ve. A lí ra él)

Mi lyen bol dog em ber le het, hogy 
az el sõ kö tet po kol já rá sa után ezt 
még is, még is így ki tud ja je len te ni! 
A lí ra él!

Tisz tes ség te len cse le ke det len ne 
meg is mé tel ni itt azt, amit õ ott el mon-
dott, el sõ sor ban azért, mert Báthori 
nem „új ra ír ja” a ver se ket (re gé nye ket, 
no vel lá kat), ha nem új ra köl ti azo kat, 
és köz ben szép, pom pás, bölcs glosz-
 szá kat ír a mar gó ra, iro da lom tör té ne ti 
és iro da lom esz té ti kai je len tõ sé gû föl-
jegy zé se ket, pél dá ul azt, hogy sok kal 
fon to sabb mé lyí te ni, mint szé le sí te ni 
az iro da lom (és a mû vé sze tek) med-
rét, lám, ezt te szi Ger gely Ág nes, a 
„tü le ke dé si haj lam” el ural ko dá sa 
ko rá ban a „kéz mû ves sé gi el kö te le-
zett ség” hí ve, „a nyelv ron tás ere de ti 
bû ne he lyett” se gít új ra „meg ta lál ni 
az egy sze rû sza va kat”. S már itt meg-
szü le tõ ben a zá ró ak kord for tis si mó ja: 
„min den egyes vers fel ér egy gyõ ze-
lem mel”.

Ez le het most már en nek a mél-
ta tás nak to váb bi cél ja és mód sze re. 

Összeseregíteni azo kat a val lo má so-
kat, ame lyek az iro da lom sze re pé rõl 
szól nak, ame lyek egy tel je sen meg-
vál to zott kor ban ke re sik (és ta lál ják 
meg) az al ko tók hi va tá sát, he lyét a 
vi lág ban. Báthori ko no kul ku tat ja, für-
ké szi a te ret, a ho ri zon tot, aho vá fel-
raj zo ló dik „mind an  nyi unk kö zös vi o-
lin kul csa: ’Hervad már ligetünk…’”,
és ezt ép pen Ta kács Zsu zsa kap csán
mond ja, aki rõl tud ni vé li (ha már vi o-
lin kul csot em le get), hogy „ka cé ran 
meg csen dí tett mez zo szop rán” han gon 
vissza hó dít ja a köl tõi au to nó mia sza-
bad ság te re it, azo kat a me zõ ket, ame-
lyek ben pu ha, ér zel mes és ero ti kus a 
köl tõi szó hasz ná lat, s nem zár kó zik el 
a hét köz nap ok ki hí vá sai elõl. (Ta kács 
Zsu zsa vi lá ga. Tit kok és ret te gé sek, 
il let ve: Rí tus és sza bad ság. Ta kács 
Zsu zsa: Vi szo nyok kön  nye)

Ha ös  sze gyûjt jük azo kat az afo risz-
ti kus, axi ó masze rû szó- és mon dat szer-
ke ze te ket, ame lyek ben Báthori Csa ba
a lí ri kus esz köz tá rá val vég zi el az 
iro da lom tu dós, az esz té ta, a sti lisz ta 
mun ká ját, mí ves ke le ti szõ nyeg jön 
lét re, s ami kor kész van, vi lá gí ta ni 
kez de nek a szó ban lé võ élet mû vek 
kör vo na lai.

Ugyan ez jel lem zõ a tar tal mi ele-
mek re, a mû vé szi ter pesz ál lás ok ra 
is. Ne ve sít ve: Várady Sza bolcs meg-
te rem ti a hat va nas évek ben a „csüg-
gedt ség anya nyelv ét”, ami esz té ti kai 
és po li ti kai kí vül ál lá sát szol gál ja és 
ga ran tál ja, az zal hú zó dik vis  sza „egy
fá tyo los mo soly mö gé” (A rej tett ki já-
rat. Várady Sza bolcs mû vé sze te); Par-
ti Nagy La jos „újabb mes ter ke dé se 
és nyel vé bõl nyelv edzett al ko tá sa”, A 
test an gya la cí mû pa ró diafé le ség meg-
fek szi a gyom run kat, de Báthori tu dós
böl cses ség gel ha jol fö lé je, rész le tes, 
szak sze rû elem zé sé bõl az de rül ki, 
amit a ki adó a má so dik kö tet hát lap já-
ra nyom ta tott: „A köl té szet – hos  szabb 
tá von – nem él meg szép ség nél kül”,
ez ér vé nyes a pró zá ra is; Závada Pál 
„Ja nus-ar cú re gé nyé ben”, a Jadviga 
pár ná já ban „mes te ri gesz tus sal ké pes 
fel vil lan ta ni a hét köz na pi vé let le nek 
fa kó szö ve dé ke mö gött az ir ra ci o ná-
lis ener gi ák mag né zi um lob ba ná sa it”
(Mi cso da pa zar és gon do lat gaz dag 
szó kép!); Tá bor Ádám „me ta fi zi kus 
sanzonaiban … ki ta lál ja ön ma gát, 
má so kat, a múl tat-je lent” (Ha jó-
ház); Kán tor Pé ter (két es  szét is ír 
ró la) „mû al ko tás sá te szi az ál mot”; 
Ferencz Gyõ zõ „ezer ré te gû ta ga dá sa 
mö gött az em be ri lé te zés alap kér dé sei 
rej le nek” (ve le is be ha tó an, ap ró lé kos 
gond dal, vis  sza té rõ en fog lal ko zik); 
Sa jó Lász ló a má sik kor tár sunk, akit 
na gyobb fenn tar tá sok kal kel lett vol na 
ke zel nie Báthorinak, „fe ke te gnó zi-
sát” el ke ni a vi lág iro da lom nagy ké tel-
ke dõ i nek, ci ni ku sa i nak, ab szurd ja i nak 
sí kos, nyál kás üveg lap ján (Mark ión 
mar ká ban. Sa jó Lász ló: Szü net je lek 
az ég bõl); Tóth Krisz ti na és nem ze-
dék tár sai vis  sza tér tek „a tisz ta be széd-
hez, … s ami a leg fon to sabb: mer nek 
is mét lét kér dé sek rõl beszélni”… És 
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így to vább, szõ ni le het ne a vég te len sé-
gig a ci rá dás, szí nes, pom pás Báthori-
szõnyeget, de en  nyi is elég, lát juk,
mû vész ként, tu dós ként, el kö te le zett 
írás tu dó ként ér ti a dol gát, olyan ká tét
tett le az asz ta lunk ra, amel  lyel ne ki-
vág ha tunk (Cso ko nai sza vát idé zem) 
a „szé les poétai me zõ nek”.

És még min dig van egy szeg men-
tum, amely nem ma rad hat ki még 
egy ilyen váz la tos is mer te tés bõl 
sem: Báthori döb be ne tes szö veg szer-
kesz té si és pro zó di ai-vers ta ni tu dá sa. 
Nem rit mi kai sza bály gyûj te ményt 
bif láz tat ve lünk, ha nem hall ha tó vá 
te szi szak mán kí vül ál lók szá má ra is 
a meg va ló sult szó- és versze nét. Ez 
eset ben is csak axi ó mák fel so ro lá sá-
val le het lát tat ni a fel szín re ho zott 
arany rö gö ket. Jegy zet író nak boly hos, 
pu ha vagy bo gos-ér des, posz tó sze-
rû en ke mény szõ nye get kell szõ nie
– most már mind két kö tet bõl tal lóz va 
–, az zal ta lán ki le het saj tol ni en nek a 
szö võd mé nyes, bo nyo lult vi lág nak a 
„szü re dé két”: Robert Walser fel tû nõ-
en gyak ran hasz nál ja a pon tos ves  szõt, 
ami a ma gyar pró zai be széd nek is 
fon tos ele me, a for dí tás le het göm bö-
lyû (!), Ril két csak moll-hang nem ben 
sza bad for dí ta ni, a dúr el tér az ere de ti-
tõl, a jó könyv sok szor „szi go rú tör lés-
gya kor lat ered mé nye”, a szó nak sa ját 
fog la la ta van, a jó író „ar cá ba néz”
a sza vak nak, Som lyó „bát ran rán-
col ja a szö ve get; dom bo rí tás he lyett 
in kább ho mo rít ja”, Ger gely Ág nes 
„sa ját szó va gyon nal gaz dál ko dik”, 
„a ma gyar köl tõi be széd mód ban víz-
vá lasz tó” a jam bi kus ha gyo mány, 
je len tõs a kü lönb ség az ál la pot vers 
és a fo lya mat vers kö zött, em le ge ti a 
rog  gyant-, a kan csal-, a mû velt rí met,
a „fé mes hang zá sú sor vé ge ket”, tud 
ar ról, hogy „a nõ rím nyit va hagy ja,
fel röp pen ti a sor vé get”, de „a hím rím 
több nyi re le zár, le csap ja a sor vé get, 
el kop pint ja a gyer tyát”, rit mus nél kül 
nincs vers, de vi gyá zat: az kön  nyen 
„har kály ko po gás sá” vál toz hat, fi gyel-
mez tet, az ötös, az ötöd fe les tro che us 
so ro kat nem cse rél het jük fel ön ké nye-
sen a he ted fe les tro che us sal, s eb bõl 
jam bus ba át csap ni kü lön le ges vét ség, 
Tóth Krisz ti na ver ses könyv ében „sely-
me sen ros ka do zó, la za lánc ba ka pasz-
ko dó és gyö nyö rû en göm bö lyö dõ vers-
fi gu rák” gyönyörködtetnek…

Vé ge ze tül a szó kép anyag ról. 
Mint ha Borgest vi gasz tal ná Báthori 
Csa ba ere de ti, vers be il lõ jel zõ i vel, 
ha son la ta i val, me ta fo rá i val, ame lyek 
bri li áns vers tö re dé kek, vers sor ok az 
es  szé szö veg ben: „kacúros zsom bor”, 
„ra gyás fogd meg”, „fu tos nyúl”, a 
vers „rit mu sa lejt, no ha sza bály ta lan, 
mint egy öreg fog sor”, Walser „röp te-
ti és so ká ig a le ve gõ ben tart ja az ol va-
sót”, „egye dül félt ve õr zött sza va ink 
mag vá ból, s nem szét frec  csent re pe sze-
i bõl szü let het ma ra dan dó iro da lom”,
La tor Lász ló „iz zó an ero ti kus”,
még is „ikon sze rû, egyip to mi ren det”
tart vers vi lá gá ban, Ger gely Ág nes 
lí rai szö ve té ben „ar cha i kus mû velt-

ség anyag ven ti llá to rai fris sí tik a szö-
ve get”, Rakovszky Zsu zsá nál „hol
hall ga tóz nak a szí nek, hol hû vö sen 
vis  sza hát rál nak”, Jó nás Ta más vers-
kom po zí ci ó i ban még a „hi ba” is „drá-
ga kõ a hi bát lan mû fog la la tá ban”, 
Lackfi Já nos „fel idé zi a csep pen ként 
el csor gó idõt”, Sza kács Esz ter lí rá já-
ból „egy-egy tárogatósabb for du la-
tot” idéz Báthori, Lövétei Láz ár Lász-
ló „höm pöly gõ tó nu sá val”, „idõn ként 
mo gor va mor gá sá val” vált ki ha tást,
Csengery Kris tóf „meg rá zó me lan kó li-
á val” „iz zó szó fu kar ság gal” köz ve tít 
„né ma szi gort”.

Va jon hány ilyen mon tázst le het-
ne ké szí te ni a Báthori ál tal fel szín re 
ho zott szö veg min ták ból? Szám ta lant. 
Döb be ne te sek a vi lág iro dal mi al lú-
zi ók, a fi lo zó fi ai ala po zá sok, a más 
mû vé sze ti ágak kal, ze né vel, fes té szet-
tel va ló ös  sze ve té sek.

Ös  sze gez ve, rö vi den: Szin te át te-
kint he tet le nül gaz dag ez az esz me- és 
szó kincs tár, va la mint a Báthori-féle 
„ma gán-nyelv”. Ki tá gí tot ta és pom-
pás ko lo rit tá szí nez te azt a „szür ke 
pon tot”, amely rõl Paul Klee be szél
(ta lán az an ti anyag ra gon dolt), nem 
vé let len, hogy mind két kö tet cím lap-
ján Klee-festmény az il luszt rá ció. 
Báthori Csa ba eb be a tá gí tott tér be, 
vég te len erõ te rû és hold ud va ros sza-
vak dzsun ge lé be ve ze tett min ket. 
Ki ta lál ni in nen épp oly ne héz, mint 
ide be ha tol ni.

(Nap kút Ki adó, 2007)
He ge dûs Im re Já nos

tel je sít mé nyé rõl mond, az – vall juk
meg – nem is iga zán re ve lá ló. Ami 
ér de kes sé te szi õket (szá munk ra is), 
az a Gender Studies kér dés fel te vé sei 
ré vén vá lik az zá. „A té ma vá lasz tás-
ban – ahogy Borgos An na meg is 
vall ja – nagy sze re pe volt an nak az 
in dít ta tá som nak, hogy pszi cho ló gi ai 
ér dek lõ dé se met és a pszi cho ló gi át 
mint diszciplínát ös  sze kap csol jam 
más tu do mány te rü le tek kel, min de nek-
elõtt az iro da lom mal és a tár sa dal mi 
nem tu do má nyá val; ily mó don azt a 
kér dést is érint het tem, ho gyan tük rö-
zik és ala kít ják egy mást ezek a dis kur-
zu sok. Má sik fon tos szem pon tom az 
volt, hogy egyé ni sor so kat ta nul má-
nyoz zak az õket ala kí tó sze mé lyes 
kap cso la tok és tár sa dal mi meg ha tá-
ro zott sá gok kö ze gé ben” (12–13.). 
Egy-egy prob lé ma tu do mány kö zi 
né zõ pont ból va ló tematizálása két-
ség kí vül nagy elõ nyök kel jár hat, de 
nem ve szély te len. A ve szély nem 
utol sósor ban ab ból fa kad, hogy a 
ku ta tó nak – in téz mé nye sen szer zett 
kép zett sé gé tõl füg get le nül – gya kor-
la ti lag meg kell több szö röz nie sa ját 
kom pe ten ci á ját: itt is, ott is ér vé nyes 
tu dás sal kell ren del kez nie. Ám ha ez 
a diszciplínák kö zöt ti ha tár át lé pés 
ered mé nyes, az elem zés ben több nyi-
re olyan ös  sze füg gé sek is ki raj zo lód-
nak, ame lyek élõek és lé nye ge sek, 
de egyet len diszciplína ke re tei közt, 
„ha gyo má nyos” lo gi ká val foly tat va 
az ér tel me zést nem ér zé kel he tõk 
(Min den ilyen tu do mány kö zi meg-
kö ze lí tés ér te lem sze rû en egy po ten-
ci á lis új tu do mány le he tõ sé gét rej ti 
ma gá ban, s új utat nyit.)

Borgos An na alap ve tõ elõföltevé-
sét köny ve el sõ ta nul má nyá nak cí me 
fe je zi ki a leg tö mö reb ben. Ere de ti-
ség, te het ség, al ko tás mint tár sa dal-
mi konst ruk ció (13.). Ahogy ír ja is: 
„Az al ko tás tág ér te lem ben vé ve nem 
ma gá nyos ak tus, ha nem komp lex és 
köl csö nös in ter ak ci ók, köz vet len és 
köz ve tett sze mé lyes és tár sa dal mi 
ha tá sok ré sze, ered mé nye. Az ere-
de ti ség, a kre a ti vi tás fo gal ma ma ga 
is (a ro man ti ká tól ere dez tet he tõ) 
kul tu rá lis ter mék” (13.). Egy má sik
meg fo gal ma zás ban: „A lét re jö võ 
mû nem pusz tán az al ko tó adott sá-
ga i ból táp lál ko zik, és ön ma gá ban a 
»szignifikáns Másik« je len lé te sem 
elég sé ges hoz zá; lé nye ges fel té te le 
a tu dás hoz va ló hoz zá ju tás le he tõ sé-
ge, az al ko tás hoz szük sé ges idõ és 
tár sa dal mi meg erõ sí tés” (15.). Ez zel
az elõföltevéssel ma xi má li san egyet 
le het ér te ni; a lég üres tér ben al ko tó 
ma gá nyos zse ni té te le zé se csak ugyan 
ab szurd, sõt ros  szabb: üres té te le zés 
len ne. Az „al ko tó adott sá ga it”, úgy 
vé lem, még sem cél sze rû le be csül ni. 
Az az adott ság, ame lyet az em ber a 
szü le tés sel ké szen kap, ma ga is föl-
fog ha tó ugyan tár sa dal mi ter mék nek 
(hi szen a fo gam zást ered mé nye zõ 
ne mi ak tus ma ga is szo ci á lis ak tus, 
sõt a ge ne ti kai örök ség is le ír ha tó 
szociokulturális tör té né sek ered mé-

Alkotónõk
és al kotótársak a múlt 

századelõn
Borgos An na: Port rék a Má sikról

Borgos An na köny ve jel leg ze te-
sen in ter disz cip li ná ris jel le gû. Ma ga 
a szer zõ pszi cho ló gus, köny vét is a 
Pé csi Tu do mány egye tem El mé le ti 
pszi cho a na lí zis dok to ri prog ram já-
nak részt ve võ je ként ír ta meg. Azok 
az „al ko tó nõk” vi szont, akik rõl ír, 
írók vagy – pon to sab ban szól va 
– irodalomközeli sze rep lõi a 20. szá-
zad el sõ fe lé nek. Tö rök Sophie köl tõ,
Harmos Ilo na szí nész nõ és mû ked-
ve lõ író, Böhm Aran ka pe dig, bár 
ma gas kva li fi ká ci ót szer zett (or vos-
dok tor lett), fe le ség. Ami kö zös 
ben nük: mind hár man író fe le sé gek. 
Tö rök Sophie Ba bits nak, Harmos 
Ilo na Kosz to lá nyi nak, Böhm Aran ka 
Ka rin thynak volt a fe le sé ge, majd 
– s ez sem el ha nya gol ha tó moz za-
nat – öz ve gye. Ami a pszi cho ló gus 
szer zõ szá má ra e há rom fe le sé get 
ér de kes sé te szi, nyil ván va ló an nem 
va la mi lyen spe ci á li san esz té ti kai kér-
dés. Amit az író fe le sé gek iro dal mi 


