
Minőségrontó jelenség továbbá, hogy az egész bib-
liográfiában a tételek forrásai nem rendelkeznek
egységes rövidítéssel, vannak olyan tételcsopor-
tok, ahol minden ki van írva, és vannak olyanok,
amelyekben a forrás rövidített. Egyébként szinte
az egész bibliográfiában hiányos a gyűjteményes
(költői, prózai, tudományos) kötetek leírása, rend-
re elmaradtak például a közreműködők és a kia-
dásjelzések. Emiatt a névmutató sem teljes, ami a
sokszempontú visszakeresést is megnehezíti. És a
bibliográfiai hitelről is egy mondat. Az 52. tétel-
számú, Jegyzetlapok kötetben két írás olvasható, cí-
mükben a Simenon névvel. E csonka név olvastán
— ha azonnal nem ugrik be az elég széles körben
ismert szerző keresztneve —, meg kellett volna néz-
ni a Jegyzetlapokban olvasható írásokat, hátha va-
lami támpont található a szövegükben, s akkor a
névmutatóban sem szerepelne csupán egy csa-
ládnév önmagában. Nem egyedi esetről van szó.

Természetesen utólag könnyű ezt-azt számon
kérni, egy láthatóan nagy ráfordítással készült
munkán, amely végül is segítséget nyújt Rónay
György írói munkásságának az eddigieknél mé-
lyebb megismerésében. Hiszen az önálló kötetek
analitikus leírása, a különféle sajtóforrásokban
megjelent művek összegyűjtése ilyen teljességben
nem állt eddig rendelkezésre. De ha a szándék
mellett valami előzetes és következetes tervet,
esetleg példát követett volna a szerkesztés, amely
nem a témában eddig megjelentek változatlan is-
métlésén alapult volna, akkor az olvasónak sem
kellene a tételek között kritikai szemlélettel kö-
zeledni a bibliográfiához, elég lenne csak rábíz-
ni magát az összeállító kompetenciájára. (Vigilia
Kiadó, Budapest, 2016)

BUDA ATTILA

HALMAI TAMÁS: SEB ÉS SZELLEM
Báthori Csaba írói világa

Báthori Csaba azon kortárs költőink közé tarto-
zik, akik jelentős és nagy mennyiségű — az ő ese-
tében több mint negyvenkötetnyi — életművük
ellenére valamiért a kánon szélére sodródtak, ne-
vüket kevesen ismerik. Hogy mi ennek az oka, ne-
héz megmondani. Báthorinál bizonyára közre-
játszhatott emigrációja: tizenöt évig Ausztriában
élt és dolgozott, így kiszorult a hazai irodalmi élet-
ből. S annak ellenére, hogy most már több mint
húsz éve, hogy újra Magyarországon lakik, to-
vábbra sem sikerült a középpontba kerülnie
sem epikai, sem lírai műveivel, sem pedig nagy-
szabású, fontos műfordításaival (Rilke levelezé-
sét magyarra, József Attila verseit németre ültet-
te át). Ennek megfelelően köteteinek recepciója
nem túl gazdag, alig néhány kritika kísérte és kí-
séri a mai napig új műveinek megjelenését.

Ezért is nagy jelentőségű Halmai Tamás új mo-
nográfiája, a Napkút Kiadó gondozásában megje-
lent Seb és szellem című kötet, amely valamelyest pó-
tolja a nagy hiányosságokat: számba veszi az
eddigi életművet, kiemeli a legfontosabb köteteket,
verseket és fordításokat, s elhelyezi Báthori Csabát
a magyar irodalmi hagyományban. S amellett, hogy
a szerző olyan tényeket és gondolatokat oszt meg
erről a költészetről, amelyeket korábban senki
sem írt le vagy mondott ki, bekerült a könyvbe két
Báthorival készült interjú is, amelyekben ő maga
is reflektál saját költészetére, és a kortárs magyar
írók közt elfoglalt helyére.

Annak, hogy pont Halmai Tamás írta meg ezt
a könyvet, számos oka lehet, az egyik legfonto-
sabb talán az — és ez egyértelművé válik a szö-
vegek olvasásakor —, hogy a pécsi irodalmárnak
milyen fontos ez az életmű. Másrészt nyilvánvaló
a két szerző szellemi rokonsága is: mind a vi-
lághoz, mind a költészethez való hozzáállásuk na-
gyon hasonló, műveik kiindulópontja voltakép-
pen ugyanaz: mindketten a látóhatáron túl
keresik az igazságot, s alkotásaikat meghatároz-
za egyfajta aforizmaszerűség és elvontság.

Mindezt a kötet címe is jelzi valamennyire az
olvasó számára. A szókapcsolat — amely egyben
a Boldog ólomról szóló elemzés címéül is szolgál
— Báthori Csaba egyik emblematikus verséből
származik: „Egymásra szórva csupa seb és szel-
lem / ülünk, mint akiket evakuáltak” (Csendélet).
A költemény kapcsán Halmai megfogalmazza,
hogy Báthori költészete az élményszerűen ér-
zékletes és a bölcseletien elvont beszédmód ket-
tősségével játszik. Sőt, úgy véli, hogy éppen a
„szenzualitás és a racionalitás kétirányúságára”
(89.) világít rá a seb és szellem kettős motivikája.

A kötet egyébként meglehetősen sokszínű, s
akad benne néhány rendhagyó, szokatlan szer-
kesztési megoldás. Ilyen például az eleje is: Halmai
Tamás Üdvünk végett címmel néhány „közelítő ref-
lexióval”, azaz rövid, jegyzetszerű meglátással
nyitja meg a kismonográfiát. „Báthori nemcsak a
magyar irodalom dialektusait beszéli folyéko-
nyan, de a világlíráról is tudomása van.” (7.) Ezu-
tán egy hosszabb, tanulságos interjú következik a
költővel, s csak ezt követően jönnek az elemzések.
Halmai először a Báthori-esszé sajátosságaira,
majd az író prózai munkásságára hívja fel a fi-
gyelmet, végül versesköteteit és műfordításait ve-
szi számba. A kismonográfia jelentősége elsősor-
ban tehát abban áll, hogy Báthori életművét
minden műfajra kiterjedően vizsgálja meg, felhívva
a figyelmet arra, hogy mennyire sokféle és sok-
rétű szövegkorpuszt hozott létre. S mindezt úgy
teszi, hogy gondolatait rengeteg példával és idé-
zettel, olykor komplett versekkel támasztja alá, te-
ret engedve annak is, hogy Báthori szövegei ma-
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gukért beszélhessenek. A műnek egyébként a füg-
geléke is igen tartalmas, ott ugyanis olvasható Bá -
thori köteteinek összegyűjtött recepciója, valamint
néhány részlet a hatvanéves költőt köszöntő írá-
sokból.

A könyv egyik furcsasága, hogy bár két hosszú
interjú is szerepel benne, amelyeket a szerző ké-
szített Báthorival, valójában csak egy beszélgetést
olvashatunk, a kérdések ugyanis mindkét inter-
júnál ugyanazok. Mint egy lábjegyzetből meg-
tudható, a költő pár hónappal azután, hogy vá-
laszolt Halmai Tamás kérdéseire, újra átgondolta
azokat, és „a korábban mondottakat tovább mé-
lyítő feleleteket” (145.) fűzött hozzájuk. A kötet
szerkesztői azonban nem választottak a két szö-
veg közül, hanem mindkettőt közölték, egyiket
a könyv elején, a másikat a végén. S bár volta-
képpen mindkét interjú érdekes, ez a megoldás
mégis összezavarhatja az olvasót.

Mindezzel együtt Halmai Tamás kötete nagyon
fontos és hiánypótló munka, amelyből végre ké-
pet kaphatunk Báthori Csaba munkásságáról, epi-
kai műveit és műfordításait is beleértve. Az elem-
zések, interjúk és recenziók alapján pedig egy
olyan költészet rajzolódik ki, amelynek nyelvezete
sűrű, képei elvontak, formái kötöttek, s teljességgel
beágyazódnak a magyar irodalmi hagyományba.
De amellett, hogy magukon hordozzák a nyuga-
tosok, József Attila vagy Nemes Nagy Ágnes ha-
tását, együtt lüktetnek a világirodalom nagyjaival
is, például Goethével, Shakespeare-rel vagy Ril-
kével. (Napkút Kiadó, Budapest, 2017)

FORGÁCH KINGA

DÁVID KATALIN: 
VASFÜGGÖNYÖS KERESZTÉNYSÉG

Dávid Katalin művészettörténész idén 94 éves.
2014-ben jelent meg Emlékirataim című könyvének
első kötete, a Soah — Emlékeim a vészkorszak idejé-
ből. Ebben az évben immár a készülő munka má-
sodik részét is kezünkbe vehetjük, melyben a me-
moáríró a szocializmus éveire emlékezik vissza.
A Vasfüggönyös kereszténység — A Művészettörténe-
ti Dokumentációs Központ anyagának összeállításá-
ban a szerző fia, dr. Hidvégi Máté biokémikus, rák-
kutató is közreműködött. Édesanyjának kis
könyvébe a képanyagot ő válogatta össze számos
művelődéstörténetileg is érdekes képből, kifino-
mult érzékkel (például Bernáth Aurélt a Mun-
kásállam című secco festése közben, továbbá Sík
Sándort, Pilinszky Jánost, és többek között Kerkai
Jenő vagy Mócsy Imre jezsuita atyákat ábrázoló
fotókat is mellékelt).

Az emlékirat-irodalom hagyományában a mo-
 dern önéletírásokhoz illeszkedik Dávid Katalin

memoárírói törekvése. Követi a bensőségesség, il-
letve a személyiség és a közösség viszonyának öt-
vözését („ennek a jelenetnek végiggondolása
egy nagyon mély önvizsgálattal ér fel, és ami a leg-
fontosabb, hogy nem valami előírás, törvény, pa-
rancs alapján minősítem cselekedeteimet, illetve
ezáltal magamat, hanem az emberekhez való vi-
szonyom alapján ítélem meg tetteimet.” 26.), a po-
litikai, történelmi események elmondása közben
merőben hétköznapiakról („[k]ét erdélyi, ha ta-
lálkozik, biztosan túrós puliszkát főz. Tettük ezt
mi is.” 88.) egyaránt értesülünk. Nemcsak önma -
gáról beszél, hanem a korszak nagy művészeinek
személyiségét is értelmezi társadalmi és magán-
életi szerepeik szerint. Az önéletírások narratívája
kapcsán szokás elmondani, hogy azért különle-
gesek, mert bennük a szerző egyben szereplő és
elbeszélő. A szerző miközben önmagáról, az én-
ről beszél, meg is konstruálja önmagát. Dávid Ka-
talin írása azért különleges, mert textus szintjén
rögzíti, hogy tudatosan felépített egy hangot, egy
ént, aki tanúskodik az 1950-es, ’60-as évekről, de
ez az elbeszélés nem tévesztendő össze egy tör-
ténetírással. Dávid Katalin voltaképpen művészi
magatartást fogalmaz meg: „Célom nem több te-
hát, mint saját véleményem, mégpedig az akko-
ri véleményem késői rögzítése. Amit írok igaz, de
biztos vagyok benne, hogy nem általánosítható.
Ugyanis megengedem magamnak, hogy szub-
jektív legyek, ami által ugyanakkor egy speciális
dokumentációs értéket adok az írásomnak.” (6–
7.) Dávid Katalin tehát tanúskodni kíván me-
moárjában a negyvenéves szocializmus egy sze-
letéről, és ez egy alkotói magatartás életre hívása
is egyben. De a kötet nem csupán egy kiemelke-
dő személyiség egyedülálló életpályájába en-
ged betekintést, ugyanis a Dokumentációs Köz-
pont vezetésével Dávid Katalin egy pillanatig sem
kívánja szerepét a korszak eseményeiből kivon-
ni: az elbeszélés során több ponton rögzíti, hogy
ő nemcsak tanúja, hanem felelősség teljes té-
 nyezője is volt a korszaknak. Az általa vezetett
központ jelentőségét dicsekvés nélkül méltatja:
„Valójában az 1951–1965 közötti években, nem túl-
zok, ha azt mondom, hogy az értelmiség egyik
szellemi centruma a Dokumentációs Központ
lett.” (75.) Dávid Katalin élete minden szakaszá-
ban és valamennyi szerepében (egyetemista, ku-
ta tó, barát, feleség, édesanya, munkatárs) azt
mutat ja, hogy a kereszténység életforma. A ke-
reszténység társadalmi tanítása szerint pedig
mindenkinek helyt kell állni szerepében, és fela-
datunk, hogy része legyünk a világnak, van tár-
sadalmi felelősségünk. Erre vonatkoznak a ke-
resztények evangelizációs küldetésére vonatkozó
gondolatai („Gyengék voltunk, nagyon gyengék,
amikor a kereszténységet magunk belügyének te-
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