
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?"



Ne áltassa magát az olvasó, hogy számára
végérvényesen kiderül: boldog pár egymást fél
tő lenyomata a regényke, vagy épp kiégett,
unatkozó szeretők lázálmal

Mondhatnánk, a konfliktus egyszeruen a
"többé nem fordulnak utánam a férfiak" megál
lapításból fakad ... Kérdés: a lehető legközelebb
van egymáshoz férfi és nő a műben, vagy még
önmaguktól is eltávolodtak hőseink? Hogyan
lehetséges annak a hiányától szenvednünk, aki
velünk van? Az idegenségpillanatok, az egy
mást nem értés vajon a kommunikáció teljes le
hetetlenségét jelentik? Valljuk be, melyikünk
nem esett abba a csapdába, hogy a szeretett
lényt a szeretett lény illúziójává alakítsa! Ha ha
zugságunk a véletlenek, a cinkos körülmények
folytán igazzá válik, nem vagyunk-e még hazu
gok? Csupa talán, félreértések, értelmezési as
pektusok, álarcok. Szexualitás, élet, halál, sza
badság. Fikció és való. Am szükségtelen meg
húzni a határt. Hisz amit valóságnak hívunk,
tán nem vágyainkból, vízióinkból, félelmeink
ből, gondolatkísérleteinkből, érzéseinkből áll
össze, miképp álmaink?

Kundera könyvében egyetlen fogódzónak tű

nik - e minden lépésünket számon tartó világ
ban/ énünktó1, sorsunktól megfosztva - a néven
nevezés bizonyossága, melyet kedvesünktó1 vá
runk. (Európa Könyvkiadó, Budapest, 2002)

MAJOR ANITA

ILLYÉS GYULA: AZ ÍRÓ HŰSÉGE

Illyés Gyula, a 20. századi magyar irodalom Eu
rópa-szerte elismert lírikusa, dráma- és esszé
írója, akit a legutolsó európai nemzeti bárdnak
is neveztek, idén született száz éve. E centenári
umi évforduló alkalmából számos könyvét is
mét kiadták, valamint új válogatáskötetek is
napvilágot láttak. Ez utóbbi csoportba tartozik
Az író hűsége című gyűjtemény, amelyet öt évti
zed írásaiból Domokos Mátyás irodalomtörté
nész állított össze.

A kötet szerkesztője a bevezető tanulmány
ban megállapítja, hogy Illyés Gyula életművé

nek jelentékeny hányada azokat a történelmi s
jelenbeli gondokat, alapvető létkérdéseket fe
szegeti, amelyek magyar mivoltunkból követ
keznek. A könyv ezzel a témakörrel foglalkozó
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esszéket. publicisztikákat, interjúkat és verseket
tartalmaz három részre tagoltan.

Az elsóben Illyésnek a magyar identitás
meghatározásával, a nemzet önismeretével kap
csolatos gondolatait olvashatjuk. Számomra a
legérdekfeszítőbb a Ki a magyar című tanulmá
nya, amelyben a magyar nyelv eredetét, a rokon
népektől való elválást, a Kárpát-medencei haza
megtalálását is feleleveníti érzékletes anekdo
tákkal, apró megfigyelésekkel. Felfedi előttünk

a nép kevéssé ismert, ám nagyon fontos tulaj
donságait és szokásait, megismerhetünk elfe1e
dett/elfedett tényeket a múlt történéseiből. Eb
ben az 1939-ben született írásában a népeket,
nemzeteket a következők alapján különíti el:
"Egy-egy népet nem a testi hasonlóság, hanem
a közös múlt, a hasonló gond, az egy haza leve
gője egyesít s választ el egy más múltú és más
jelenű néptől." Magyarnak lenni szerinte ezt je
lenti: "Magyar az, akinek nyelve és esze magya
rul forog."

A második egységnek már a címe - Hírünk
a világban - is elárulja, hogya magyarság külső

megítélésével foglalkozó írásokból áll: milyen a
környező népek és az egész világ véleménye,
ítélete nemzetünkről. Címadó publicisztikájá
ban olyan programot fogalmaz meg három lé
pésben, amivel a sokszor téves információk
nyomán kialakított negatív vélekedés talán po
zitív irányba befolyásolható: 1. "összegyűjteni a
rólunk megjelent külföldi véleményt, ezt osztá
lyozni, ellenőrizni"; 2. "szembenézni a kedve
zőtlen véleménnyel. .. Nem kitűnő leckealkal
mak-e elsősorban hibáink levetésére?"; 3. az el
lenséges propagandát legyőzni, természetesen
nem más népek ócsárlásával. hanem valódi ér
tékeink felmutatásával.

A harmadik részben a magyar értékek védel
mében íródott művek szerepelnek, ezekben iro
dalmi alkotásainak fogantatásáról, írói szándé
káról nyilatkozik. Több helyütt kifejti, mi a kü
lönbség a nacionalista és a nemzeti érzésűek kö
zött: "nemzeti, aki jogot véd; nacionalista, aki
jogot sért." A patriótának szerinte nemcsak a
maga népéért kötelessége szót emelni, hanem
bármely faji, vallási vagy anyanyelvi alapon el
nyomott népért, csoportért. Illyés Gyula egész
életútja és művészete arról tanúskodik, hogy
nála elválaszthatatlanul összekapcsolódik igaz
hazafinak és igaz európainak lenni. (Kortárs,
Budapest, 2002)
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