
Mihelics Vid - könyvei és tanulmányai bi
zonyítják - annak a portugál és francia eszme
világnak volt egyenrangú képviselője,amely az
egyháznak a világ felé történő nyitását szorgal
mazta, és a II. Vatikáni zsinat megújító szellemi
ségét eló1egezte. Szerepének jelentősége elvitat
hatatlan. Frenyó Zoltán jóvoltából életművének

minden fontos törekvése feltárul előttünk. A mo
nográfia a hazai katolikus gondolkodás történe
tének jelentős fejezete. (METEM, Budapest, 2002)

RÓNAY LÁSZLÓ

KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ: ESTE
HAT; NÉHÁNY SZABAD MEGNYITÁS

A kortárs irodalom és képzőművészet találko
zásának sajátos pillanata ez a könyv. Már a mű

faj zavarba ejtő: tárlatok megnyitóbeszédei és
művészetinek álcázott, tulajdonképpen a léte
zés kérdéseit is feszegető esszék. képekhez tár
sítva. A kötet végére helyezett mutató mintegy
mellékesen értesít arról, hogya szövegek mi
lyen kulturális eseményhez köthetök. ezen kí
vül csak a könyv szerkezete (egy-egy művész

alkotásának reprodukcióját követi a kapcsolódó
szöveg) utal erre. Nem véletlenül. Asszociációs
játékon alapulnak az írások, a művészeti ese
mény egy gondolatsor elindítója, a szövegek
nem megfejtések, csak töprengések. Az olva
só-néző feladata ezt a szabadon felépített rend
szert ugyanilyen asszociációs módszerrel össze
állítani önmaga számára.

A kötetben szereplő, különbözőműfajokban

alkotó (festészet, grafika, szobrászat, fotó, ak
cióművészet, performansz) képzőművészek

széles skálája az utóbbi harminc év magyar mű
vészetének eklektikus, ugyanakkor átfogó ké
pét adja. A sokféleség nem válik káossz á,
Krasznahorkai sajátos stílusa, a minduntalan
visszatérő témák homogénné teszik a művet.

Az esszékben a lírai, metafizikus monológok
egyéni szűrőrendszeren átrostált, montázssze
rűen felépített szövegekkel váltakoznak. A
kompilációra épülő részletekben a kultúrtörté
net minden eleme megtalálható: az író a görög
filozófiától a misztikus irodalomig, a Bibliától a
halottkémeknek készült útmutatóig, Newtontól
a növénytanig mindent kölcsönöz, ami szöveg
be építve egy értelmezés alapjává válhat.

Bár különféle alkalmakra készültek a szöve
gek, bizonyos témák újra meg újra előkerülnek.

A műfajból adódik, hogyaművészetfilozófia

mindeddig nem egyértelműenmegválaszolt kér
déseit ő is vizsgálja: hogyan lehet a vizuális mű
vészetet, egyáltalán a vizuálisan létező világot
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szavak által leírni, hogyan függ össze a kép és
szó - mindezt írott formában közölve az írásbe
liség dimenzióját is a probléma részévé teszi. Ez
a kérdéskör természetszerűlegvonja maga után
a filozófia tárgykörébe tartozó elmélkedést: ho
gyan érhető tetten a minket körülvevő világ 
tehát maga az élet, és mennyire járul hozzá
mindehhez a művészet szakrális volta - ha
ugyan van ilyen egyáltalán: rr- ••hiába minden, a
világból, amiben élünk, kilátni sem, s a világra,
amiben élünk, rálátni sem vagyunk képesek...
visszaléphetünk tehát... egy egyszerűbb értelem
hez, oda, ahol végre világossá válik, miből lett
nekünk ez a sok isten, pokol és égi szerkezet".

A megértés általi lét egyik járható útjának a
művészet tűnik, bármennyire nehéz is legyen
ez az út: "Nézésre ítélve, a látástól ugyanakkor
megfosztva lenni, kegyetlenül furfangos csapda
ez, olyan könyörtelen, kettős kelepce, amelynek
felismerésére a »sors« zavarba ejtő módon csak
keveseket ítél. Mindenesetre annak, aki így jár, e
felismerés kínzó pillanat lesz, szinte halálos
szomorúságba sodorhatja őt, ezért hát nem cso
da, ha szabadulni próbál, és szükségében arra
gondol, talán segíthet valami lelemény."

Krasznahorkai kérdéseire nincsen egyértel
mű válasz, hacsak nem ez a "lelemény", a kötet
maga. (Dovin - Magvető, Budapest, 2001)

PAPVERA ÁGNES

MILAN KUNDERA: AZONOSSÁG

Normandiai kisváros szállodájában kezdődik,

és londoni utazással végződik a párizsi szerel
mespár, Chantal és Jean-Marc története. De va/6
ban így van-e? A biztos kijelentő mondat illhet
ne bármely hagyományos regényre, amely egy
kapcsolat leírására törekszik, de semmi esetre
Kundera legutóbb magyarul megjelenő,franciá
ul írt "kamaradarab"-jára.

Nem a fabula a fontos - ahogyaszerzőnél

már megszokhattuk -, az erős intellektusú sze
replők állandóan vizsgálják, elemzik magukat,
egymást, a történéseket, s inkább ezen "átfilozo
fáltság" alakítja még saját magatartásukat is. A
konkrétabban csak a mű végén feltűnő titokza
tos elbeszélő is bizonytalanul zárja mondaniva
lóját: "En meg azt kérdezem magamtól: Ki ál
modott? Ki álmodta ezt a történetet? Ki képzel
te el? Melyikűk? Mind a ketten? Egyik a mási
kának? Es melyik pillanatban változott át való
ságos életük álnok fantáziává? (. .. ) Pontosan
melyik az a pillanat, mikor a realitás irrealitás
ba, a valóság álmodozásba fordult?"


