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g á c s  a n n a

VaLaMi Vadság
Halász Rita: Mély levegő

alig fél év telt el halász rita első regényének megjelenése óta, és máris tudjuk, hogy a 
Mély levegő egyszerre volt képes inspirálóan bekapcsolódni a kapcsolati erőszakról szóló 
társadalmi diskurzusba és komoly irodalmi sikert aratni. egy kihűlt és egyre inkább 
abuzívvá váló házasságából szabadulni próbáló nő nézőpontjának a megteremtésével és 
az otthonról való elköltözésétől a válóperéig tartó történetének árnyalt és olvasmányos 
elbeszélésével a regény olyan témát állít a középpontjába, amely az utóbbi években folya-
matosan jelen van a közbeszédben, de nagyon távol van attól, hogy széles konszenzus 
alakuljon ki róla. tabutémát vagy éppen szélsőséges indulatokat gerjesztő társadalmi kér-
dést tematizáló, a szélesebb olvasóközönséget is megszólítani akaró könyv esetében min-
dig megvan annak a veszélye, hogy a témája mintegy maga alá gyűri; esetleg a magyar 
recepcióban nem szokatlan módon a tematizálás civil kurázsijának dicsérete szinte auto-
matikusan együtt jár azzal a sajnálkozással, hogy „nem elég jó irodalom”. halász rita 
fogadtatása azonban nem ezt a mintát mutatja: a boltokba kerülése óta eltelt rövid idő el-
lenére tetemes kritikai fogadtatással büszkélkedhet, és ezeknek a többsége nagyon is elis-
merő. arról nem is beszélve, hogy első könyves szerző esetében szokatlan módon a Libri-
díj döntősei közé került. (az idén hetedik alkalommal kiosztott díj tízes listáján korábban 
szerepelt babarczy eszter első szépirodalmi kötete, de a tekintélyes kritikus-eszmetörté-
nész nyilvánvalóan nem ezzel a könyvvel lépett az irodalom színterére, illetve a humoris-
ta bödőcs tibor paródiagyűjteménye, de róla ugyancsak azt lehet mondani, hogy már 
közismert szerzőként publikálta első irodalmi kötetét, halász rita viszont tényleg ezzel a 
könyvvel vált szerzővé.) 

az én ilyen értelemben megkésett kritikám nyilván nem tud eltekinteni ettől a siker-
történettől, és bizonyára más dolgok fogalmazódtak volna meg bennem, máshová helyez-
ném a hangsúlyokat, ha egyik első olvasójaként, a felfedezés buzgalmában írnék a Mély 
levegőről, amit más kritikusaival egyetértésben sok szem-
pontból fontos könyvnek gondolok, még ha sok helyütt bi-
zonytalannak, megoldatlannak éreztem is. számomra – túl a 
már említett tematizálási képességén, hogy egy megosztó, 
komplex társadalmi és lélektani kérdést minden didaxis nél-
kül képes beemelni az irodalomba – a könyv legváratlanabb 
és legizgalmasabb rétege valami olyasmi volt, ami inkább 
villanásokban van jelen, és szinte párhuzamosan létezik 
Vera szabadulásának történetével: az agresszív nő figurájá-
nak megjelenítése.

a családon belüli abúzus mint irodalmi téma nem új kele-
tű, különösen ha a magyar irodalom határain túlra pillan-
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tunk. a magyar irodalomban sem példa nélküli a megjelenése, de az, hogy egy regény 
központi témája legyen, itt mindenképpen újdonságot jelent. Úgy emlékszem, én roddy 
doyle The Woman Who Walked into Doors (a nő, aki folyton belesétált az ajtóba, 1996) című 
megindító regényében találkoztam először a családon belüli erőszak intenzív irodalmi 
megjelenítésével. doyle regényében a gyötrelmek hatására alkoholistává váló Paula mesél 
házassága történetéről, vadállatian brutális férjéhez való viszonyáról, önáltatásról és kilé-
pési kísérleteiről, és mindezen keresztül a potenciális segítők passzivitásáról és félrenézé-
séről. Paula monológja tehát, miközben aprólékosan megteremti ennek az állandó életve-
szélyben tehetetlenül gyötrődő nőnek a nézőpontját és szenvtelen elbeszélő nyelvét, 
felvázolja a kapcsolati erőszakot övező hallgatás és tabuképzés mechanizmusait is. doyle 
hősnője végül megszabadul a férjétől, de fel nem szabadul. a regény időben ide-oda moz-
gó elbeszélése elkerüli, hogy könnyű szabadulástörténetté formálja ezt a lélektanilag és 
társadalmi szempontból is oly összetett problémát. a másik, ugyancsak brit példa, amit 
szeretnék megidézni, a populáris irodalom egyik nagy közelmúltbeli sikere: Paula hawkins 
A lány a vonaton című lélektani krimije (2015), amelyben a műfaji követelményeknek meg-
felelően az abúzus feltárása egy nyomozásba ágyazódik. a három nő nézőpontjából elme-
sélt történet az eleinte szándékosan nehezen kibogozható, titkokat őrző elbeszéléstechnika 
ellenére egyszerű narratív sémára épül: a megtévesztett, kihasznált, bántalmazott, kis híján 
az őrületbe kergetett nők (legalábbis akik életben maradnak közülük), fokozatosan maguk-
ra és egymásra találnak, leleplezik és legyőzik a gyilkost, azaz a bántalmazó férjet. itt tehát 
egy emancipációs narratíva jelöli ki a kereteket, mely az alávetettségtől az önrendelkezé-
sig, az áldozatléttől az autonómiáig, a magányos kiszolgáltatottságtól a kollektív női győ-
zelemig ível.

halász rita könyve mindenképpen rokona a bántalmazó kapcsolatról szóló szépiro-
dalom e két híres példájának abban, hogy cselekményét a kapcsolat és a szabadulás törté-
nete határozza meg, illetve hogy megjelennek benne azok a lélektani és környezeti motí-
vumok, amelyek az ilyen történetekhez (nem csak a szépirodalmi elbeszélésekben) rendre 
hozzá tartoznak: az önhibáztatás és az önáltatás mechanizmusai, a szülők szerepének 
kritikus vizsgálata, a gyerekek megóvásának vágya mint jogos igény és mint ürügy a 
kapcsolatban maradásra, az önfelvértezés sikeres vagy sikertelen technikái és a többi. 
Ugyanakkor abban mindenképpen különbözik tőlük, hogy korántsem olyan brutális erő-
szakról szól, mint azok: úgy mondhatnánk, inkább a hétköznapi kapcsolati abúzus példá-
it olvashatjuk benne, ami sokak szerint a legjobb családokban is előfordul néha: a verbális 
és fizikai agresszió sporadikus előfordulásait – egy-két durvább beszólás, egy-két pofon, 
egy kis szorongatás –, amelyek lassan, szinte észrevehetetlenül állnak össze mintázattá és 
teremtenek fojtogató, fenyegető légkört. 

a regény főhőse, Vera végül is kitart az elhatározása mellett, hogy elhagyja a férjét, és 
bizonytalan kézzel erőfeszítéseket tesz rá, hogy önálló életet teremtsen magának. a cím, 
illetve a könyv vezérmotívumai – a légzés tanulása, a fegyelmezett tempózás – is azt erő-
sítik meg, hogy fejlődéstörténettel van dolgunk. Ugyanakkor halász szemmel láthatóan 
megpróbálja elkerülni, hogy a szabadulás leegyszerűsítő, diadalmas történetévé szervez-
ze Vera életének és önmagával folytatott küzdelmének epizódjait, és hogy ezzel azt su-
gallja, létezik meseszerű feloldása egy évekig tartó mérgező kapcsolatnak. ez mindenkép-
pen bátor döntés, csakhogy az átfogó narratív ív hiánya még inkább láthatóvá teszi, hogy 
eléggé heterogén anyagokból – néha szinte az az érzésünk, hogy különböző elbeszélés-
módok próbálgatásaiból – áll össze a könyv: a szülőkkel közös, könnyed, illusztratív, sza-
tirikus jelenetek, a látomásos epizódok, az andi nevű barátnővel folytatott, önmagukban 
nagyon szép, esszészerű beszélgetések, a terápiás ülések rekonstruálása, a régi-új pasival 
folytatott üzenetváltások chicklit-szerű hangja nekem néha már zavaróan széttartónak ha-
tottak. szigorúan stilisztikai szempontból viszont egységes a Mély levegő: halász rita el-
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beszélői nyelve tőmondatokból és hosszabb, rendszerint mellérendelő összetett monda-
tokból épül fel: „anyám a gyerekekkel sétál, én kiülök a napágyra. könnyű fémvázas 
szerkezet, szövött műanyag. Vagy derékszögben ülsz, vagy fekszel. egyik sem kényel-
mes”. ez a végig következetesen megtartott stílus irodalmi tudatosságra vall, mindazon-
által teherbírása korlátozott, egy idő után az én fülemnek modorossá válik, és együtt az 
epizódok széttartásával, egy kicsit felsorolásszerűvé teszik az egész kisregényt. 

a dolgot bonyolítja, hogy a felsorolásszerűség részben legalábbis koncepciónak tűnik: 
a Mély levegőt úgy is olvashatjuk, mint Vera kísérleteit arra, hogy különböző valódi és 
képzeletbeli közönségeknek elmesélje, ami vele történt és történik: „anya, mesélj!” – így 
szól az első mondat. És persze a gyerekeknek nehéz számot adni szüleik házasságának 
megromlásáról ugyanúgy, mint anya szexuális kalandjairól: „a gyerekek kérdezték, mi 
történt a hátaddal, mondom, fogalmam sincs, aztán kérdezték, anya, mi történt a térded-
del, tudjátok gyerekek, anyukátok egész éjjel nem csinált mást, csak térdelt és szopott”. 
ahogy ez az idézet is mutatja, az elbeszélés közönségének – a barátnőnek, a gyóntató 
papnak, a pszichológusnak, a bírónak – az elvárásai és a nehezen formát öltő tapasztala-
tok feszültsége elsősorban humorforrásként jelenik meg, kissé gesztusszerű marad, tehát 
nem jön létre a szituációba ágyazott elbeszélés sajátosságainak egy olyan elmélyültebb 
anatómiája, amire ez az ígéretes koncepció alkalmas lehetne. ebből a szempontból a leg-
karakteresebb, a többi elbeszélési kísérlet nyelvétől leginkább elütő rész az, amikor a re-
gény vége felé Vera a válóperes tárgyalás jegyzőkönyvének a paneljeit használva meséli 
újra házasságának történetét: „természetesen voltak feleknek vitái, csakhogy, elsősorban 
annak köszönhetően, hogy felperes úgy érezte, az a jó, ha nem vitatkozik, szerinte a há-
zasságkötés után egy nő helye a konyhában, alperes ugyanakkor, töltötte az estét távol, 
alperes sokszor már csak éjjel, egyre gyakrabban, érzelmi eltávolodás, alperes minden 
apróságért, semmi sem volt jó, depresszióssá…”.

Vera kísérletei életének elbeszélésére olykor kanonikus történetekhez mérik a tapasz-
talatát: a katolikus szentek története vagy a nemi szerepeket boncolgató szépirodalomban 
gyakran előkerülő tündérmesék mint tradicionális erkölcsi útmutatók éles ellentétbe ke-
rülnek egy mai felvilágosult, nyugati, középosztálybeli nő önértelmezési igényével. az 
olyan, a női szenvedést felmagasztaló történetek, mint a férje brutalitását némán tűrő 
szent ritáé vagy a kis hableányé értelemszerűen nehezen egyeztethetők össze a kapcsola-
ti bántalmazáshoz fűződő mai politikai érzékenységgel. ezekről a kontrasztokról is az az 
érzésem, hogy többnyire vázlatosak. a regény nem kínál fel olyan opciót, hogy azt higy-
gyük, az okos, művelt, élményekre vágyó Vera egy percig is azonosulni tudna ezekkel a 
glóriával övezett, de az ő szemében nyomorult nőalakokkal. hiába tudjuk meg, hogy Vera 
rendszeresen jár templomba és gyón, a katolikus díszletek, amelyeket a regény felrak, 
üres kulisszák maradnak, egy kényelmetlen, kicsit kinevetett hagyomány kellékei, nem 
pedig a megélt vallásosság szerves részei. az is lehet persze, hogy a szellős kétszáz oldalt 
kitevő könyv egyszerűen túl rövid ahhoz, hogy ezt az elbeszélhetőséggel, történetminták-
kal kapcsolatos problematikát komplex módon ki lehessen dolgozni benne, de a mostani 
jelzése mindenesetre bejárásra érdemes utakat nyithat meg későbbi regényekben. 

a katolikus szentek és a mesehősnők mellett többféle összefüggésben is fel-feltűnik 
még egy nőarchetípus a Mély levegő lapjain, és ezzel végre elérkezem oda, amit én halász 
rita regényében a szépirodalom hagyományait és a kortárs társadalmi diskurzusokat te-
kintve is a legérdekesebbnek és egyben legradikálisabbnak gondolok. a könyv akkor a 
legjobb, amikor a férj és a szeretők között, anyai kötelességei és a karrier között, a házasság 
valósága és a katolikus erkölcsi normák között vergődő, s ebben a szerepében a női maga-
zinokból és a populáris női irodalomból talán túlságosan is ismerős hősnő mögött felsejlik 
az erőszakos, kéj- és kalandvágyó nő alakja. amikor a kis hableány mögül kikacsint 
Médeia, Makrancos kata, carmen vagy az Elemi ösztön catherine tramellje: a megfékezhe-
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tetlen, a végsőkig elmenni képes nő. a női agresszió, annak a megkérdőjelezése, hogy az 
erőszakosság alapvetően férfi tulajdonság volna, a gender szempontú kutatás egyik fontos 
témájává lett az elmúlt évtizedekben, és a populáris kultúrában is megnövekedett iránta az 
érdeklődés – lásd például a Narancs az új fekete című sorozatot vagy az egyre szaporodó női 
akcióhősöket. Legyen szó akár kriminalizáló, akár felmagasztaló, akár a társadalmi kon-
textusokat bemutató ábrázolásmódról, a fizikai erőszakig proaktív nő figurája nemcsak a 
passzív, áldozatszerepre kárhoztatott nőnek az ellentéte, de annak is, aki valami maga-
sabbnak vélt cél (a gyerek, a férj, a haza) védelmében, azaz voltaképpen „igazi természete” 
ellenében erőszakos, és így erőszakosságával végeredményben mégiscsak áldozatot hoz. 
az az agresszív nő, akiről én beszélek, ilyen, és kész. ez a nőalak villan fel a kezdeménye-
zés, illetve az erőszak különböző fokozatait megjelenítve, amikor Vera a már elhidegült 
férjét próbálja szexre rávenni, amikor provokatív módon részegen flörtöl egy fiúval a férje 
füle hallatára, vagy amikor régi-új szerelmét, ivánt ostromolja; aztán jóval felkavaróbb mó-
don, amikor gyerekeinek brutális megveréséről fantáziál, és a legkidolgozottabban abban 
a néhány jelenetben, ahol a Márk nevű fiúval drogoznak és szexelnek, és ő egyre követelő-
zőbben akar újabb és újabb élményekhez jutni Márk segítségével. a Mély levegő nem akar 
semmit sugallni a tekintetben, hogy Vera kalandvágyó, agresszív természete (vagy korsza-
kai) milyen viszonyban van(nak) a kapcsolati abúzus történetével, és ebből a szempontból 
az epizódok laza kapcsolódása mégis inkább szerencsés. a regény megengedi – de nem 
sulykolja – azt is, hogy ez a polgári hétköznapokban botrányos nőszerep a bántalmazó 
kapcsolat következménye, és egy kicsit azt is, hogy részben oka. de leginkább az lehet az 
érzésünk ennél a néhány villanásnyi jelenetnél, hogy itt a regény kilép abból a kérdéskör-
ből, milyen lélektani, társadalmi mechanizmusai vannak az abuzív kapcsolatnak, és mint-
ha egy másik történetet kezdene mesélni, vagy inkább egy másik jelenséget akarna meg-
mutatni, amit az agresszió motívuma kapcsol lazán a házasság történetéhez. ahogy az 
énelbeszélések esetében könnyen előfordul, a regény nagy részében Vera figurája arctalan-
nak hat a többi karakterhez – a kicsit idealizált, racionális andihoz, a szeretetre méltóan 
bölcs anyához, a morgolódó, de alapvetően melegszívű apához vagy a házassága és a ka-
landok között ingázó, óvatos duhaj ivánhoz – képest. ezeken a pontokon azonban felsejlik 
egy nagyszabású karakternek a rajza: voltaképpen akkor kap Vera éles arcvonásokat, ami-
kor kilép a saját történetéből. És a tőmondatos elbeszélői nyelv is ezeken a helyeken válik 
szerintem a legintenzívebbé, ezeknek a jeleneteknek a felfokozott zaklatottságában talál 
leginkább magára.

a Mély levegő sokféle közönségnek kínál kapcsolódási lehetőséget, és a benne mani-
fesztálódó irodalmi érzékenység és határokat feszegető ambíció a széteső szerkezet és a 
gyakran vázlatban maradó ötletek ellenére is izgalmas írói indulás dokumentuma.


