
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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kintettük.” 52). Az emlékiratban, a fentiek alap-
ján is látványosan erős a konfessziós vonás,
mely a morális kötelességtudat felől szintén ér-
telmezhető.

A kötetet átlapozva is rögtön észrevehető egy
tipográfiai jel, amely elkülönít szövegegységeket
a memoár többi részétől. Ezekben az esetekben ál-
talában valamilyen megrendítő személyes vagy
közéleti esemény megakadályozza a szerzőt a ret-
rospektív írás folytatásában (ezt a hirtelen aktu-
álpolitikai, vagy magánéleti eseményt le is jegy-
zi: „Megakasztom az emlékezés szövegét, mert
történt valami. 2014. április 16. A Budapest Mu-
sic Center bemutatta Esterházy Péter Haydn A meg-
váltó hét szava a keresztfán című művéhez írt szö-
vegét.” 33.; „Megakasztom a visszaemlékezést,
mert meghalt drága barátom, Erdélyi Zsuzsanna.
Temetésén, 2015. március 12-én a Farkasréti te-
metőben ezzel a beszéddel búcsúztattam.” 56.
stb.). A tipográfiai jelek közé eső rész terjedelme,
sőt műfaja változó, de mindig zárt és napjaink ese-
ményeire, egy esetben aktuálpolitikai történésre
vonatkozó éles szemű gondolatok megfogalma-
zását jelenti. Az esetek elmondása, a valós név-
vel szerepeltetett személyek ábrázolása sosem
vázlatos vagy mozaikos, a kötet modalitásának
egysége egyszer sem törik meg, Dávid Katalin-
ból mint szerzőből, mint elbeszélőből és mint tör-
ténelmi személyiségből megrendíthetetlen erő,
mérhetetlen hitelesség árad.

A szerzőre erősen jellemző a vallomásírói
esz köztár és történetmondás: a jelenkorból visz-
szatekintve válogatott az 1950-es és 60-as évek ese-
ményei közül, de a kötet olyan szilárd egységet
alkot, hogy az olvasó a kötet egyvégtében való el-
olvasása közben sem érzékeli, hogy tulajdon-
képpen egy szépen gondozott szelekciót olvas,
amellyel a szerző tanúságot tesz arról, miként le-
hetett keresztény magatartással és eszmeiséggel
élni egy diktatúrában. Rendíthetetlen jellem bon-
takozik ki a sorok között, aki emelt fővel elmegy
a kihallgatásra a Gyorskocsi utcába, és habár
akasztással fenyegetik, nem fél, minden körül-
mények között kiáll a hite, a művészi szabadság
és a barátai mellett. 1956. október 23-án Ortutay
Gyula egyetemi hallgatóival indul a Bem szo-
borhoz. Kisfiát is vallásosan neveli. 1964-től meg-
 támadják klerikalizmusa miatt, telefonját lehall-
gatják, és összekapcsolják ügyét Mócsy Imre SJ
perével, a Dokumentációs Központból elbocsátják,
ezután a Nemzeti Múzeumba kerül, ahol tiszte-
lettel és szeretettel fogadják. Magatartása értel-
miségi mintát nyújt arra, miként lehet keresz-
tényként élni és dolgozni bármely időben. (Szent
István Társulat, Budapest, 2017)

SZABÓ P. KATALIN

MÁTHÉ ANDREA:
SZABÁLYOKON INNEN ÉS TÚL
Művészeti, művészetelméleti esszék
és tanulmányok

Máthé Andrea 2017-ben megjelent kötetének
esszéit két elmélkedés fogja közre. A keretes szer-
kezet azonban mind a bevezető, mind pedig a kö-
tetet lezáró írásra is jellemző: a szerző a „szabadon”
és a „lenni” szavak kiemelésével, azok felcserél-
hetőségével játszva foglalja össze az egész kötet
mondanivalóját. Máthé Andrea a szabadság meg-
élésének lehetőségeit keresi írásaiban, amelyeket
a „szabadon lenni” címmel, vagy kerettel ellátott
rövid reflexió vezet be, és amelyeket a „lenni sza-
badon”, vagy „lenni” és „szabadon” szavak egy-
mástól térben elhatárolt, mégis egymással szoros
egységet alkotó párja zár le. Ahogyan az első, be-
vezető írásban felmerül a szabadságra tett refle-
xiónak és (talán) a szavak nélkül megélt szabad-
ságnak, „az önreflexió nélküli ártatlan állapotnak”
az egymáshoz való viszonya és feszültsége, úgy e
feszültség tetten érhető a kötetet indító két szó ti-
pográfiai megjelenítésében is. Azáltal, hogy a
szerző kiemeli és keretté formálja a nyitó-, és majd
a könyvet lezáró szövegek első és utolsó szavait,
éppen az általa boncolgatott kérdést teszi szem-
léletessé. A leírt szó, „szabadon”, a szövegben való
elhelyezkedésének köszönhetően, a szó értelmé-
vel ellentétesen, önmaga visszájává válik. Úgy je-
lenik meg tehát, mint keret, amely határol és ha-
tárt szab, s joggal feltételezheti az olvasó, hogy a
szabadság fogalmával való játék következtében a
fogalom meghasonlik önmagával.

Ugyanakkor Máthé Andrea segítségünkre
siet, amikor azt írja: a szabadság megélésére va -
ló törekvésünk „[n]em kifelé, hanem befelé szó-
lít. A belső szabadság felé, amely önkéntelenül is
felismeri saját szabályait, lehetőségeit, határait,
amelyek nem feltétlenül (…) esnek egybe a kül-
ső korlátokkal (…).” (6.)

Így lehet, hogy a kötet végén a korábban em-
lített két szó helyet cserél egymással, s ezért, egy-
felől maga a keret állandósága kérdőjeleződik
meg, amelyet tulajdonképpen a szöveg alakít,
másfelől pedig, éppen e szöveg általi alakulás mu-
tat rá a szabadság belső dimenziójára, amelyről
Máthé Andrea ír. A kötetet felnyitva így rögtön
szembesülünk a szabadság és külső-belső korlá-
tainak kérdésével.

A szerző tehát kijelöl számunkra egy értel-
mezési horizontot, amelyen későbbi írásai elhe-
lyezhetőkké válnak. Ez az értelmezési mező, a fen-
ti megállapítással egyértelműen elkülönül a
társadalmi-politikai értelemben vett szabadság-
értelmezéstől, ugyanakkor egy-egy írás esetében
nem feledkezhetünk meg arról, hogy Máthé
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