
magába. Többszólamú, kommentbarát. Dehie-
rarchizál. Mikrofonvégre kapja az ültetõt is,
lencsevégre a mûszakot. Nem csak a kritikus
kritizálhat, a színész is, õt. Sõt, mûfajok kö-
zött sem válogat. Mit „objektív” kritika, jegy-
zet: a fesztiválblog nagyszerû. Mail-formá-
tum, iwiw-profil a Kisvárdai Lapokban jöhet!
Színházi találós kérdés vagy kvíz: maximáli-
san informatív, s miért baj, ha szórakoztató?
Van az öröm is, nem csak a tudás. A kettõ mi-
ért ne találkozhatna a fesztiválban?

A kettõ az online sajtóban is találkozik.
Abban, ami direkt a netre találja ki magát.

Mint a revizoronline.hu, ami egy kritikához
több másikat linkel, kívülrõl. Vagy a ham-
let.ro, ami visszafogott, mert nem fog a sze-
kerébe erõs lovakat. Vagy a legújabb, a
7ora7.hu, ami a kritikát a Facebookkal háza-
sítja! Háziasított kritika, ahol nemcsak
lájkolsz, de pontozol is, megmondod, hogy
mi mennyit ér. Fej fej mellett, olvasó s kriti-
kus. Mi lesz ebbõl?! Demokrácia?!...

Színház, kritika, internet, dizájn – a mát
célozzák mind, a mában érnek össze. Ki
nem szeret a mában élni? Hiszen ma élünk.
Nemdebár. 
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A SZOCIALISTA IDÕSZAK 
„MÁSODLAGOS” SZEREPLÕI
Tóth Eszter Zsófia: Kádár leányai – 
Nõk a szocialista idõszakban

Nyitott Könyvmûhely, Bp., 2010.

A szocialista idõszak kutatása, történetírá-
sa igencsak kedvelt téma az elmúlt évtized-
ben, illetve érdekes csemege a fiatal történé-
szek számára. Ugyanakkor a hatalmas forrás-
anyag lehetõséget nyújt a korszak többféle
módon való megközelítéséhez. A kiadók – jól
kiszimatolva a lehetõséget – rajtaütve hasz-
nálják ki a még érvényben levõ „nosztalgia-
hullámot”; egy-egy jó fogással, címadással,
kihívó borítótervvel szinte bestsellereket va-
rázsolnak a történelmi munkákból. Jó példa
erre a budapesti Nyitott Könyvmûhely Ki-
adó, melynek új sorozata a szocialista idõ-
szak mindennapjait mutatja be.1 Érdekes,
hogy mindezek a kötetek alaposan „meglova-
golják” a Kádár-kort, többnyire  a borítón is
megjelenítve a korszak névadóját. Ennek el-
lenére azt is meg kell állapítani, hogy ezek
komoly, értékes és hiánypótló társadalomtör-
téneti munkák, amelyek sorozatként és önál-
ló kiadványokként is megállják a helyüket. A
korszak mindennapjait, a lázadó társadalmat
és elittörténetet egyaránt tömörítõ sorozat
legújabb kötete a szocialista idõszak nõképét
teszi színesebbé. 

Tóth Eszter Zsófia történész, levéltáros,
fõ kutatási területét is jól körülírja legújabb
kötete: az 1945 utáni társadalomtörténet,
munkásnõk sorsa, hétköznapjai. Interjúzás-
sal már az egyetemi évek alatt foglalkozott,
ennek eredménye számos tanulmányban 
is megjelent, illetve az elõzõ önálló könyve
is ehhez kapcsolódik.2 A jelen kötet elõsza-
vából kiderül, hogy a szerzõ az elõzõ évek-
ben (2006–2009) íródott tanulmányait gyûjti
össze, átszerkesztve „olvasóbarát” verzióba,
összesen hét fejezetbe szerkesztve, ahol
minden fejezet egy-egy tanulmányt jelöl, hol
összefüggõ kontextusban, hol különálló
perspektívából közelítve a nõi sorsokhoz. A
cím, Kádár leányai bizonyos szempontból
megtévesztõ is lehet, ugyanígy a borítón
megjelenõ fénykép is, hiszen Kádárnak való-
jában nem volt gyermeke, így csalódást
okozna azon olvasó számára, aki nem olvas-
sa el az alcímet vagy legalább a könyv elõ-
szavát, miközben „Kádár János leányairól”
olvasna szívesebben.3 Azonban kiemelném,
hogy a csalódás akár kellemessé is válhat,
hiszen bõvebben beleolvasva kiderül, hogy



nemcsak a Kádár-, hanem a Rákosi-korsza-
kot is érinti a kötet, tehát a címadás esetleg
csupán hatásvadász funkciót tölt be, de
mindez semmit nem árt az írott munka mi-
nõségének. A már említett hét fejezet és
(elõzõleg különbözõ szaklapokban, kiad-
ványokban megjelent) tanulmányok egyfaj-
ta kronológiai sorrendet követnek, azonban
két fõ csoportba osztva ábrázolnám ezeket.
A tanulmányoknak egyetlen közös vonása
az idõbeliségi vonulat (vagyis a szocializ-
mus kora), valamint az ábrázolt társadalmi
nem (gender, vagyis nõkrõl szól elsõsorban).
Esetleg ideköthetõ a térbeli vonatkozás is,
mivel Magyarországon, fõleg Budapesten je-
leníti meg a szerzõ ezeket a nõket, körülmé-
nyeket, azonban kérdés, hogy ez a módszer
alkalmas-e, vagy a leírtak mennyire érvé-
nyesek mondjuk az erdélyi, hasonló körül-
mények közt élõ nõkre, ugyanebben a peri-
ódusban. Az elsõ csoport, amely szám sze-
rint öt fejezetet foglal magába, ennek a tár-
sadalomtörténeti megközelítésnek a kitelje-
sedése, a nõi sors, a lányanyaság, a munka-
vállalási tendenciák, illetve a különbözõ,
addig szokatlan szituációkhoz való alkal-
mazkodás konkrét megjelenítése. A második
csoport, bár a kutatás módszereiben nem
sokban különbözik az elsõtõl, mégis inkább
politikatörténeti hangsúlyt  kapva ábrázolja
a nõk szerepét az 1956-os forradalomban, il-
letve azon nõk sorsát, akik közvetlen közel-
rõl, nõkként is belekóstolhattak a rendszer
politikai irányításába (országgyûlési képvi-
selõkként). Ha már szó esett a kutatás mód-
szerérõl, megemlíteném, hogy a szerzõ fõleg
három fõ forrásanyaggal operál. Az elsõ ter-
mészetesen a szakirodalom, amely nem fel-
tétlenül hazai (magyarországi), hanem bizo-
nyos esetekben még újnak számító nyugati
modellek alapján felállított módszereket is
tartalmaz. A második forrást a korabeli
médiamegjelenések képezik, elsõsorban a
Nõk Lapja, amely a korban a legnagyobb
példányszámban megjelenõ, nõk által olva-
sott (társadalomformáló funkciót is betöltõ)
magazin, és a korabeli filmek, amelyeknek
szintén mûvészeti értékük mellett véle-
ményalakító szerepük van.4 És végül a har-
madik – talán a legfontosabb – az interjúk-
nak forrásként való alkalmazása. Az oral

history módszer alkalmazása nem csupán
személyesebbé, egyben hihetõbbé teszi a
megjelenített szituációt. Jóllehet levéltári
forrásokkal nem találkozunk a kötetben, en-
nek hiánya nem érzõdik erõteljesen. A le-
véltárban található anyagok nem vagy csak
kevéssé igazolnák azokat a történeteket,
amelyek elhangzanak egy-egy érdekes élet-
útinterjú során. 

Az elsõ fejezetben azok a képzetlen
munkáslányok kerülnek elõtérbe, akik az
1950-es évek elején több pénz, jobb megél-
hetés vagy egyszerûen a mások által megta-
pasztalt jólét reményében vidékrõl a fõvá-
rosba vándorolnak.5 Az olvasó megismer-
kedhet a láncmigráció fogalmával, illetve
azokkal a körülményekkel, nehézségekkel
és kérdésekkel, amelyekkel egy faluról érke-
zõ fiatal lánynak szembesülnie kellett a bu-
dapesti élethez való alkalmazkodáskor.
Ezekben az esetekben a fizikai (gyári) mun-
ka mellett foglalkozásként a cselédség jöhet
szóba, ahol szintén megoszló vélemények és
különbözõ kimenetelû történetek rajzolód-
nak ki az olvasó elõtt. A szerzõ igyekszik le-
hetõleg érdekes forrásokból meríteni és így
ábrázolni a szituációkat, „sikersztorikat” és
kudarcokat egyaránt megemlítve. Fontos
szempont, hogy a már említett életútinter-
júk mellett a korabeli lapokban megjelent
viták-fórumok hogyan ábrázolták ezt a je-
lenséget. E fiatal nõk esetében megemlíten-
dõ, hogy eléggé gyakori volt a megbélyeg-
zés, elõítéletek születése, mivel nem csupán
alkalmazkodásról volt szó, hanem a „városi-
asodás” szellemébe való integrációról is.
Szóba kerül a divat is, amely ismét bizonyos
addig szokatlan normákat tett kötelezõvé,
ami az új környezetben történõ párválasz-
tással kerül kapcsolatba. A szemléletesség
kedvéért többek közt olyan kérdésekre is vá-
laszt kaphat az olvasó, mint az, hogy miért
nem sikerült pesti udvarlót fognia egy mun-
kásszállón lakó lánynak, aki csipkebugy-
iban ment randevúzni. És persze, a lányok
sorsából fakadóan, a végletek tárgyalása sem
maradhat ki, mint például a prostitúció
vagy az ezzel történõ megbélyegzés.

A munkavállalás témaköre az elõbbihez
szorosan kapcsolódó harmadik fejezetben is
megjelenik. Itt azokról a nõkrõl kapunk le-118
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írást, akik férfiasnak tartott munkakörökben
találtak foglalkozást, és olykor kitüntetett
munkásokként jelentek meg. A Rákosi-kor-
szak elsõ felében az egyenjogúságról szólt
a hivatalos diskurzus, ennek értelmében a
nõk is lehettek traktoristák, illetve betölt-
hettek kizárólag a férfiaknak fenntartott
munkahelyeket. A Kádár-éra ezzel szem-
ben hibának minõsítette ezt a hozzáállást,
a sztahanovista nõkrõl (akiket nemritkán
tüntettek ki Kossuth-díjjal) a brigádmun-
kás mozgalmakra esett a hangsúly. Persze
ekkor is dolgoztak nõk „férfifoglalkozások-
ban”, például buszsofõrként (azonban ész-
lelhetõ volt a nemek közti különbség,
ugyanis a nõ sofõröknek nem adták a for-
galmas vonalakat, csuklós buszokat stb.).
Az akkori közvélekedés szerint ezeket a nõ-
ket könnyebben megbélyegezhették, mivel
sok férfi közt dolgoztak, könnyen elcsábít-
hatónak tartották õket. A következõ fejezet
szintén kapcsolódik az elõbb bemutatot-
takhoz, azon munkásnõkrõl van szó, akik
házasságon kívül szültek gyermeket. A
lányanyaság megítélésének a változásait
követhetjük nyomon, amint az errõl szóló
korabeli (Nõk Lapjában megjelentetett) vi-
ták igazolják, illetve elvetik a házasságon
kívüli gyermekvállalást. A kérdés komple-
xitását az is árnyalja, hogy e szituációkban
igazából nincs harmadik út, mivel ez
egyenértékû az abortusszal, a csecsemõ-
gyilkossággal. Így a paternalista állam bizo-
nyos mértékben hivatalosan is próbálta
enyhíteni a lányanyák teljes elítélését. Bár
külön fejezetbe kerül szintén ide kapcsol-
ható az ötödik tanulmány, amely ugyanezt
a témát feszegeti, konkrét példára alapoz-
va, egy harisnyagyárban dolgozó lányanya
történetét göngyölíti fel a szerzõ által ké-
szített életútinterjú alapján. Ez annyiban
segít, hogy talán az elõzõ fejezet túlságosan
elméleti, ezzel ellentétben a konkrétum, il-
letve az életútinterjú személyes hangvétele
által közelebb hozza az olvasót az esemény
mélységének a megértéséhez. Ennek érde-
kében többszereplõs nézõpont érvényesül,
amelybõl összefüggõ történet kerekedik 
ki, miközben a nõi társadalom rétegeit is
ütközteti (bevándorlóból lett munkásnõ
szemben az értelmiségivel). 

A kötet utolsó fejezete, egyben utolsó 
tanulmány is a gyermekgondozási segélyen
levõ anyukákról szól, arról, ahogyan az érin-
tettek lereagálták a kádári rendszer sajátos
szociálpolitikáját. Szóba kerül az ún. „gyes-
betegség” is, mivel egyértelmû, hogy a nõk
számára kiesést, addig nem tapasztalt jelen-
séget jelentett a munkakörükbõl kiszakadni,
az addigi életvitelhez képest egy teljesen
más, a panelház atomizáló hatása alatt élni.
A szomszédság és a rokonság kapcsolata fel-
értékelõdik, mivel egyébként a gyesen lévõ
anyukák az unalom és közöny hétköznapi
rabjaivá válhatnak. Ugyanakkor ismét a vég-
letekbe ütközik a korabeli diskurzus, ahol a
gyesen levõ lányanyákat olykor deviánsként
(alkoholizmus, prostitúció) ábrázolja. 

Végül pedig azon két fejezet is helyet
kap a könyvben (a második és a hatodik),
amelyek politikatörténeti kontextusba he-
lyezik a nõk szocializmusbeli helyzetének
elemzését, bár, ismételten módszertani
szempontból nincs változás a kutatás lénye-
gében. Az elsõ ilyen tanulmány az 1956-os
forradalomban részt vevõ nõk szerepét hatá-
rozza meg. Az 1956-os forradalmat elsõsor-
ban a „férfiak forradalmának” tartják, ahol a
férfiak szereplése, politizálása, harca került
elõtérbe. Tulajdonképpen ez adja a téma iz-
galmasságát: miként határozható meg a nõk
szereplése. Tény, hogy a forradalomban részt
vevõ nõk száma meglehetõsen alacsony, ez
azonban a hagyományos nõi szerep betartá-
sára való törekvésnek tudható be. Tóth Esz-
ter Zsófia szerint azon nõk számára, akik
mégis mindenáron részt kívántak venni az
eseményekben, általában két szerepkör ju-
tott: az ápolói, illetve a fegyvert viselõ harco-
sé. Említésre méltó a közismertebb Wittner
Mária példája, azonban összességében a nõi
szerepvállalás nem jelentett gyökeres fordu-
lópontot a továbbiakra nézve. A második
ide sorolható tanulmány Éva és Paula törté-
netét vázolja, akiknek munkásnõkként ada-
tott meg az a nem mindennapi lehetõség,
hogy országgyûlési képviselõk legyenek. 
A szerzõ ugyanazon kérdéseket feltéve pró-
bálta az interjúk során kideríteni, hogy mit
is jelentett, hogyan élték meg, és milyen ha-
tással volt további életükre a politizálás. A
kötet ezen fejezete olyan részleteket is felvá-
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zol, amelyeket hagyományos módon, levél-
tárakból nehezen lehetne kideríteni, szemé-
lyes hangneme közelebb hozza az olvasót a
történtekhez. A tanulmányból kiderül, hogy
a képviselõnõk szerepe valójában be volt
határolva, bár voltak bizonyos dolgok, ame-
lyeket „el tudtak intézni”, azonban a politi-
kumhoz érdembeli eredményekkel nem já-
rulhattak hozzá. Ezt jelzi az a tény is, hogy
kevés felszólalásuk volt, és azok sem kifeje-
zetten munkástémában határozhatók meg.
Összegezve tehát: legyen szó akár munkás-
nõrõl, munkásnõbõl lett országgyûlési kép-
viselõrõl vagy értelmiségirõl, a szocialista
ideológiát megjelenítõ paternalista állam
nem teljesíti az egyenjogúság jelszó alatt
meghirdetett irányelvét. Ezáltal a nõk a szo-
cializmus idõszakában csupán „másodla-
gos” szerepet tölthettek be, ezt bizonyítja,
hogy ha kevesebb munkaerõre volt szükség,
elõször a nõket bocsátották el, illetve a gyes
bevezetése is erõsen kötõdött a nõi munka-
erõ-szükséglet ciklikus ingadozásához.

A kötet hangulatához a tanulmányok
közti fényképek is hozzájárulnak, amelyek
egy része magángyûjteménybõl származik.
Több fotón megjelenik a címben említett
Kádár János is, legtöbbször kontextushoz 
illõen (harisnyagyári látogatáskor, munkás-
nõk között stb.).6 Illetve egy archív fotókat
feldolgozó internetes adatbázisból, a
Fortepanból is származnak fényképek.7 Mi-
vel legtöbbjük nincs beazonosítva, a képek
alá érdekes, filozofikus szövegek kerültek,
amelyek olykor kapcsolódnak a témakör-
höz, felidézik a kor szellemét. Azt is megje-
gyezném, hogy a második (az 1956-ról szó-
ló) tanulmánynál a többihez képest kevés

kép került, ez disszonáns módon hathat 
a kötet egésze szempontjából. Azonban a 
fekete-fehérben való megjelenítés igencsak
ötletes megoldásnak bizonyul.

A kötet másik erõssége a közérthetõ
nyelvezet, gyakorlatilag ez a tágabb célcso-
port meghatározásával is egybecseng. Azál-
tal, hogy a hivatkozások nem lábjegyzetként,
hanem a kötet végén található végjegyzetek-
ben szerepelnek, a szöveg gyakorlatilag
szellõssé válik. Tény az is, hogy a médiában
is visszhangra talált a kötet, több interjú ké-
szült a szerzõvel, illetve kritika is megjelent,
amely megjegyzi, hogy a könyvnek mégsem
sikerült teljesen elszakadni a „tudományos
bikkfanyelvtõl”.8 Itt azonban hozzáfûzném,
hogy végül is egy több éves kutatás eredmé-
nyérõl, szakmunkáról van szó elsõsorban,
amelyet a szerzõ megoszt a nagyközönség-
gel is. A nyelvezete nem tud minden kategó-
riának megfelelni, azonban közérthetõ, leg-
többször magyarázó jellegû. Erre utalnak
azok az ismétlések, amelyek egyes fejezetek
felvezetõjét és összegzését írják le a közért-
hetõség érdekében. Objektivitásának kö-
szönhetõen a kötet nem vált sem anekdota-
gyûjteménnyé, sem siralomkatalógussá, 
hiánypótló munkáról van szó. És továbbra
is nyitott marad a bevezetõben felvetett kér-
désem, hogy ezen módszerek mennyire 
alkalmazhatóak, illetve a leírtak mennyire
jellemzõek az erdélyi (vagy romániai) ma-
gyar (és nemcsak magyar) munkásnõkre,
akik ugyanezt a periódust élték meg. Remél-
hetõleg a szerzõ további kutatásai során 
tapasztalatait ebbe az irányba is bõvíteni
fogja.

Fodor János 
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JEGYZETEK
1. Idõrendi sorrendben: Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Nyitott
Könyvmûhely Kiadó, Bp., 2008; Uõ: Kádár gyermekei. Nyitott Könyvmûhely Kiadó, Bp., 2009;
Majtényi György: K-vonal, Nyitott Könyvmûhely Kiadó, Bp., 2010; Tóth Eszter Zsófia: Kádár leányai.
Nyitott Könyvmûhely Kiadó, Bp., 2010.
2. Tóth Eszter Zsófia: „Puszi Kádár Jánosnak.” Munkásnõk élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti
megközelítésben. Napvilág Kiadó, Bp., 2007. Emellett idesorolnám a tematikailag is kapcsolódó
könyvet, amelynél társszerkesztõként jelenik meg: Bakó Boglárka – Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Ha-
tártalan nõk. Kirekesztés és befogadás a nõi társadalomban. Nyitott Könyvmûhely Kiadó, Bp., 2008.
3. Ezt a félreértõ hatást személyesen is igazolni tudom, ugyanis egyik közeli ismerõsöm büszkén ál-
lította a kötet borítója alapján, hogy „látom, hat leánya volt ennek a Kádárnak!” (a fényképen, egy fi-
atalkori képen látható Kádár RómaiFürdõn a Kaszab-féle esernyõgyár munkásnõivel).
4. A filmek közül megemlíthetõ a Vészcsengõ, a Fafúró, az Adj, király, katonát! vagy az Embriók, ame-
lyek bemutatása mellett a szerzõ az ezekrõl szóló kritikákat is figyelembe veszi. Érdekes lehetõség
lett volna, ha mondjuk CD-, vagy DVD-mellékletben ezek a filmek megjelenhettek volna a könyvvel,
azonban minden olvasó számára ajánlott megnézni õket, már csak a korhangulat felidézése miatt is.



5. Az említett tanulmány eredetileg a Korunk 2008 decemberi számában is megjelent „Juli-Dzsuli-Júlia”
–  Képzetlen bevándorló nõk és a nagyvárosi szépségideál Budapesten a második világháború után cím-
mel, online is elérhetõ a http://korunk.ro/?q=node/8&ev=2008&honap=12&cikk=9393 linken.
6. A képek a Magyar Nemzeti Múzeum gyûjteményébõl származnak.
7. Ezek bárki számára elérhetõek a www.fortepan.hu weboldalon.
8. A történelmi portálok, könyvajánlók és a napi sajtó egyaránt felkarolta (http://mult-
kor.hu/20101126_kadar_leanyai, http://www.nol.hu/belfold/20110122-kadar_leanyai, http://hvg.hu/
panorama/20101210_csipkebugyi_pesti_csaj_kadar_leanyai, stb.). Az idézett kritikát az origo.hu je-
lentette meg: http://www.origo.hu/archivum/20110104-kadar-leanyai-konyvkritika.html
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AMIT NEM LÁT(T)UNK
Daniel Arasse: Festménytalányok

Typotex, Bp., 2010.

Daniel Arasse (1944–2003) 2000-es On
n’y voit rien kötetének román fordításában a
cím – Nu vedeþi nimic (2008) – közvetleneb-
bül ránk mutat, nehezebb kitérni elõle. A
magyar fordító, Seláf Levente inkább a sejte-
tést választja, és a Festménytalányok összeté-
tel így a kiadónál korábban megjelent
(2007), ám az Arasse-életmûben késõbbi kö-
tethez, a posztumusz Festménytörténetek-
hez1 is kapcsolódik.

A „talányok” szerzõje mûvészettörténész,
Louis Marin tanítványa, az olasz reneszánsz
elismert szakértõje, aki ezúttal így fordul az
olvasóhoz: „Drága Giulia, Levelem, amely ki-
csit hosszúra sikerült, talán meglep, vagy akár
bosszantani fog.” (7.). Arasse ebben a kötet-
ben, amely sehogy sem illeszkedik a klasszi-
kus mûvészettörténeti diszkurzusokba, maga
is valami nem illeszkedõrõl2 ír: egy sajátos
részletnek, egy észrevétlen összefüggésnek a
felforgató, kanonikus értelmezéseket kimozdí-
tó lehetõségeire mutat rá bizonyos festménye-
ken. Mindezt úgy, hogy nem csupán a mûvé-
szettörténet eredményeivel, hanem a tudomá-
nyos beszéd lehetõségeivel is kísérletezik. Így
nem egy szûk szakmai közönséghez szóló, fi-
lológiai apparátussal felszerelt írásmûvet ka-
punk, és nem is annyira eredményt, mint in-
kább folyamatban levõ, nézõpontokat ütközte-
tõ, (ön)iróniával, humorral mûvelt fiktív vitát,
dialógust, perlekedést elképzelt ikonográfu-
sokkal, levélformát, esszét, önmegszólító mo-
nológot. Ez a diszciplínák és regiszterek kö-
zött alakuló beszéd távol esik a dogmatikustól,
és közel megy ahhoz, ami delektál. Arasse

„szelíd révésznek” nevezi a mûvészettörté-
nészt, aki a múlt alkotásai és ezek jelenkori
nézõi között közvetít. Õt viszont mind a Fest-
ménytörténetekben, mind a Festménytalá-
nyokban úgy látjuk, mint aki a tudomány vi-
szonylag zárt világa és a laikusabb tekintetek
közötti révészkedést is felvállalja.  

A Festménytalányokban Arasse kérdései
nyomán ismerõs (?) festmények történnek új-
ra. A szerzõ maga mögött hagyja a formai le-
írásokra szorítkozó módszert, Panofskyt,
Gombrich „jó” értelmezését és általában az
ikonográfiai hagyományra, szövegekre, kano-
nikus olvasatokra erõsen ráhagyatkozó mûvé-
szettörténetet, ez utóbbi ugyanis éppen arra
kínálhat keretet, hogy a nyugtalanító részlete-
ket, összefüggéseket ne a maguk szubverzív,
nem illeszkedõ jellegében tárgyaljuk, hanem
valamiféle általánosabb struktúrában tüntes-
sük el. Arasse elmozdítja a kérdésfeltevést a
talányos összefüggések ambiguitása felé, és
ennek érdekében úgy felejti el az ikonográfi-
át, illetve a „szövegekbõl, idézetekbõl, külsõ
utalásokból szõtt szûrõféleséget” (7.), ami
„megvéd a mû ragyogásától” (7.), hogy legap-
róbb részleteiben tárja fel azt. Valójában az
történik, hogy az egész elméleti, mûvészet-,
mentalitás- és kultúrtörténeti anyagot, a fest-
mények különbözõ változatainak genealógiá-
ját és ezek hatástörténetét bolygatja meg egy
még fel nem tett kérdés felõl. Olykor vitatha-
tó, illetve vitára provokáló fricskákkal.

A Festménytalányoknak már a tartalom-
jegyzéke is jelzi, hogy a kérdésfelvetés egyik
visszatérõ problémája a szem, a tekintet, a lá-




