
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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Andrea szélesebb perspektívából, a befogadás-
esztétika szemszögéből vizsgál műalkotásokat, és
veszi sorra például A csodálatos mandarin itthoni
értelmezési hagyományait, amelyek természete-
sen nem válnak el a mindenkori társadalom ál-
tal meghatározott közízléstől. Mindazonáltal
megállapítható, hogy Máthé Andrea írásaiban egy
olyan szabadságélményből próbál közelíteni az
elemzett műalkotásokhoz, és eredendően olyan
műveket választ vizsgálódásának témájául, ame-
lyek valamiképpen az általa megfogalmazott
gyermekkori lét emlékét őrzik.

A keretnek a kérdése azért is különösen érde-
kes, mivel a szerző kötetbe válogatott harmadik
tanulmánya (Szemfényvesztés és tiszta szemlélet —
Cornelius Norbertus Gijsbrechts Egy bekeretezett
festmény visszája című festményéről) az illúzió fo-
galmán keresztül vizsgálja a 17. századi holland
festő alkotását. Ezzel kapcsolatban írja: „A félre-
eső fénybe helyezése a gondolkodásmód olyan
hirtelen fordulata, amely lényegtelennek vélt
részletekre, a világunkból — akarattal vagy vé-
letlenszerűen — kitakart területre mint vakfolt-
ra (vakkeretre?) világít rá.” (30.) S így tulajdon-
képpen, ahogyan Máthé Andrea fogalmaz
tanulmányának végén, a láthatatlanra „pillant-
hatunk rá”. E paradoxonon keresztül érthetővé
válik a kötet elejének és végének játéka is, a sza-
badság által megalkotott keret látszólagos belső
önellentmondása. Maga a játék tehát egy gon-
dolkodásmódbeli fordulatra irányítja a figyel-
münket, ugyanakkor nemcsak a keretekkel való
szabad játékra, hanem a kifordítás által a szem-
léletmód átalakítására mutat rá, ahogyan a hol-
land festő is kísérletezik, a nézők elé állítva egy
hagyományosan nem ábrázolt témát, a festmény
hátulját, egy majdnem üres felületet. A szavakból
megalkotott keret átfordítása, felcserélése így
valójában a kötetet nyitó és lezáró szövegképek
egymás elő- és hátoldalaként való olvasására ad-
nak lehetőséget. Az esszékötetbe válogatott írá-
sok elméleti megalapozottságát ezáltal a gya-
korlatba való átültetés egészíti ki, reflektálva az
imént említett tanulmányban megfogalmazott
kérdésekre: „Melyik az igaz(i)? Melyiknek mi a
valósága? Mi (az) illúzió és mi (a) realitás?”
(28.) Mintha Máthé Andrea kérdései a szabad-
sággal kapcsolatos prekoncepciók eltörlésére is
vonatkoznának, s a műalkotásokkal kapcsolatos
prekoncepciók, bevett értelmezési keretek meg-
kérdőjelezése vezeti szövegeinek megalkotása-
 kor is.

E látásmódot tükrözi az Enyészpontok című esz-
szé, amely Keresztes Szent János keresztről készített
rajzáról és Salvador Dalínak e rajz ihlette, A ke-
reszten függő Krisztus című festményéről ad rövid
elemzést. Máthé Andrea érzékenyen tapint rá a kis-

méretű, az avilai Szent József-kolostorban őrzött
rajz szokatlan perspektívájára, és állítja egymás
mellé a két műalkotást. E szokatlan perspektíva,
amely a szenvedő Krisztust felülről láttatja, a kö-
tetben számtalanszor említett és elemzett „misz-
tikus pillantással” állítható párhuzamba; itt is
egy olyan határátlépésről, a szabályok „felrúgá-
sáról” beszélhetünk, illetve a megszokott, a köny-
nyen bejárható és megfogható elhagyásáról, amely
Máthé Andrea esszéinek és tanulmányainak ki-
tüntetett témája. Ahogyan Keresztes Szent János
kapcsán írja: János „[k]épet — látomást — kap és
ad arról, hogy van más perspektíva is, de az lent-
ről nem látszik, csak fentről, akkor, ha egy kicsit
elemelkedünk saját magunktól (…) és vállaljuk a
zuhanást, lebegést, a koordináták elvesz(t)ését is.”
(39.) Máthé Andrea e tanulmányában utal a „sze-
retetbe való beleugrásra” Keresztes Szent János szö-
vegén keresztül, és mintha ez lenne az a lebegés,
amelyet írása során említ. Ugyanakkor e lebegés,
talajtalanság és kétértelműség mint problematika
tovább foglalkoztatja a szerzőt, és majd az eroti-
káról szóló tanulmányában bukkan fel ismét:
„(…) a nem-egyértelműségben, a kétséges és ket-
tős vonatkozásban kell keresnünk Erósz és az ero-
tika lényegi vonását. (…) az erotika sajátos rápil-
lantás a világra (…), olyan tekintet, amely egyszerre
látja a világ igazságát és igaztalanságát, szépségét
és rútságát, jóságát és álnokságát. Isten tekintete
és az emberé is egyszerre (…).” (51.)

A szabadság kérdésével, amely keretbe foglalja
tehát Máthé Andrea írásait, a szerelem és a vá-
gyakozás témái adják kötetének másik fő szálát,
amely a két említett tanulmány mellett az Isme-
rős idegenség, vagy a Kéz/írás/érintés című szöve-
gek szervezőelemeként is meghatározható. Min-
den esetben valamilyen határátlépésre hívja fel a
figyelmet a szerző, vagy hívja meg az olvasóját,
legyenek azok a kötetben szereplő elméleti,
elemző írások, vagy a kötet második részében he-
lyet kapott, lírai naplóbejegyzések. S ahogyan a
kötetnyitó esszében fogalmaz, amelyben az ol-
vasás és a kert toposzához kapcsolódó festmé-
nyeket állít elemzése középpontjába: „(…) a
kertbe lépő ember nemcsak a szépség látványát
és a megtisztulást várja, hanem aktívabbá és in-
tenzívebbé vágyik tenni ottlétét.” (15.) Erre az in-
tenzív ottlétre felelnek a kötetet záró „most”-ok,
olyan intenzíven átélt pillanatok, amelyek írásos
lenyomatát nyújtja a szerző. „Belenézek egy szem-
párba. Viszonzok egy tekintetet. Belefeledkezem.
(…) Ez most a teljes és tökéletes jelen.” (126.) S mi,
olvasók, merünk-e belefeledkezni az olvasásba, ki-
mondva (vagy ki sem mondva): „Vagyok. Itt és
most.” (133.) (L’Harmattan, Budapest, 2017)

VÁRKONYI BORBÁLA
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