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szerző önmagával folytatott be-
szélgetését is.

Daniel Arasse könyve arra a 
bizonyos „megnézésre” buzdít és 
tanít minket – szakértőket és nem 
szakértőket –, akik vagy szak-
mánkból fakadó rutinszerűséggel 
nézünk képeket, vagy egyszerű 
lus taságból illetjük őket néhány 
pillantással, majd továbblépünk a 
másik kép elé, továbblapozunk a 
rep rodukciókat so rakoztató kata-
lógusban vagy épp to vábbkat tin-
tunk egerünkkel 
a következő kép-
re, mintha mi sem 
történt volna. Szin -
te minden ember 
problémája ez a 
ha nyagság, amely 
egyben élvezet nél-
külivé is teszi a be-
fogadást, és ame-
lyet hajlamosak 
vagyunk természe-
tesnek tekinteni, 
holott egyáltalán 
nem az: olyan intellektuális élve-
zettől fosztjuk meg ugyanis ma-
gunkat, amit egy gondolkodó em-
ber aligha tekinthet bocsánatos 
bűnnek. Gyakran válunk magunk 
is Bruegel Háromkirályokjának Gás-
párjává, aki a képen az egyetlen 
a keleti bölcsek közül, akinek jó a 
szeme, mégsem képes meglátni 
azt, amit ott és akkor látnia kelle-
ne: a gyermek Jézus emberi termé-
szetének legékesebb bizonyítékát, 

amit két társa oly reménytelenül 
fürkész öreg és rossz szemeivel – 
a nemzőszervét.

A szövegek oly módon is de-
monstrálják, hogy érdemes ala-
posan vizsgálni a műalkotásokat, 
hogy Arasse olyan képeket vesz 
újra elő, amelyekről azt hihetnénk, 
a szakma és a dilettáns írók már 
mindent elmondtak róluk, min-
den részletükre találtak legalább 
egy helytálló interpretációt. Szer-
zőnknek azonban van még mon-

danivalója az Ur-
binói Vénusz ról, 
Velázquez Udvar-
hölgyeiről, Tin  to-
retto, Bruegel és 
Francesco del Cos-
sa egy-egy emble-
matikus képéről. 
A hatodik fejezet 
a Mária Magdol-
n a - á b r á z o l á s ok 
kialakulásával és 
annak miértjével 
foglalkozik; azzal, 

hogy miért volt szüksége az em-
beri nem nek arra, hogy Éva és 
Mária mellett megteremtsen ma-
gának egy harmadik nőt, aki a 
Szűzzel ellentétben nem követhe-
tetlen példa, és aki ugyanakkor 
követendő példává képes válni, hi-
szen Éva arra a legkevésbé sem al-
kalmas.

Arasse írásai roppant szórakoz-
tató olvasmányok, jóleső elmegya-
korlatok, és jómagamat, aki azt 

ségek, performanszok, vizuális és 
hangköltészeti rendezvények sora-
koznak a két évtized horizontján. 
Az avantgárd művészethez az is kö-
zelebb kerül, aki eddig távol tar-
totta magát tőle. Van kis belelátás 
a hajdani Mozgó Világba, irodalmi 
csoportosulások alakulásába (Fö-
lös példány, Csütörtök Esti Társa-
ság), rálátás új vagy megújult köz-
lési formákra („irodalmi koncert”), 
belső vitákra, a hatalom félelmére 
az elitkultúra és a tömegkultúra 
találkozásától. Műhelyeket isme-
rünk meg és szerkesztőket. Lát-
hatjuk továbbá, hogyan dolgozza 
ki a művész egy erőteljes, kifejlő-
désben levő hangi költészet vizuá-
lis interpretációját (Konnektor).

Tanulni lehet Szkárositól, e 
könyvből is. Hogy „egymással 
dolgozva áll össze az a több, amire 
egyénileg senki nem képes”. És 
azt is, hogyan lehet egyensúlyban 
tartani a szakmai (egyetemi) és 
művészeti tevékenységet, s a ket-
tőt ötvözni, egyiket a másikkal 
többé tenni, amikor kell, elválasz-
tani. Szellemi magatartásmintát 
kínál most is, akárcsak a nyolcva-
nas években, amikor „az európai 
identitás, az Európához tartozás 
még nem volt kézenfekvő, hanem 
politikai és szellemi választást je-
lentett”.

LÁNG ESZTER

(Orpheusz Kiadó, Budapest, 
2011, 356 oldal, 3200 Ft)

DANIEL ARASSE:
Festménytalányok

A szerző a londoni National Gal-
lery termeiben kötelező műtörté-
nészi köreit rója. Már-már unat-
kozik. Megáll az idősebbik Pieter 
Bruegel festménye, a Háromkirá-
lyok imádása előtt. „Felismeri rajta 
mindazt, amit már tudott.” Min-
dent meglát a képen, amit egy jól 
képzett művészettörténésznek 
meg kell látnia, majd hogy kizök-
kentse magát unalmából, „nézni” 
kezdi a képet. Hamarosan roppant 
izgalom vesz rajta erőt új felfede-
zéseitől. Hiába látta már számta-
lanszor reprodukciókon a fest-
ményt, most, hogy alaposan szem-
ügyre veszi, ezernyi probléma 
kezdi foglalkoztatni. Mindezt az 
alapos „megnézés” élményének 
kö szönheti.

Ennek a szemügyre vétele-
zésnek az eredménye egy azon 
hat tanulmány közül, melyek he-
lyet kaptak a Festménytalányok 
című kötetben, amely a második 
magyar nyelven megjelent könyv 
a francia szerzőtől, és akár az el-
ső Festménytörténetek folytatá-
sának is tekinthető. Nevezzük e 
tanulmányokat inkább fejezetek-
nek, hiszen nélkülözik a tudo-
mányos munkák apparátusát, és 
valójában szórakoztató, olvasó-
ba rát stílusban megírt elbeszé-
lések: találunk köztük fiktív le-
velet és vitát, de a kép előtt álló 



104 FIGYELŐ

gon dolta magáról, hogy a szöve-
gekben felbukkanó képeket már jól 
ismeri, arra sarkallt, hogy egy-egy 
fejezet olvasása közben mutatóuj-
jamat könyvjelzőként a lapok közé 
dugva a másik kezemmel az inter-
netes keresőbe beüssem a képek 

címét, és azok egészét és részleteit 
gondosan, olykor hosszú percekig 
nézzem.

UGRY BÁLINT

(Typotex Kiadó, Budapest, 
2010, 212 oldal, 3200 Ft)

SZÉPIRODALMI 
BIBLIOGRÁFIA

2011. május–június*

Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regiszt-
rálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyűjtőköre az előző évek szemlézett folyó-
irataira terjed – pontosabban azokra, amelyek közülük a 2010–2011. év során meg-
jelennek. Frissessége kizárólag ezek rendszeres beérkezésétől függ: a negyedévi 
és a határon túli lapok természetüknél fogva hordozzák a csúszás lehetőségét. 
A 2010–2011. év folyamán, a terjedelemre való tekintettel, a kéthavi tételekből 
csupán az első három rész (vers, rövidpróza, hosszúpróza) közlésére nyílik lehe-
tőség, ezért a kényszerű tematikus szűkítésért olvasóink elnézését kérjük. Maga 
a gyűj tés azonban változatlan, s a most kimaradt fejezetek (esszé; napló, emléke-
zés, jegyzet; közönség előtt előadásra szánt mű; átmeneti műfajok; kevert műfa-
jok) az összesített kötetekben** természetesen szerepelni fognak, az eredetileg is 
csak abba szánt részekkel (beszélgetés, levelezés, műhelynapló; kritika, recen zió, 
ismertetés; tanulmány; irodalmi múlt) együtt.

* Ezúton is köszönjük a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az adatgyűjtésben nyújtott segítséget.
** A Magyar Irodalmi Repertórium  2003., 2004., 2005. és 2006. évi kötetei már megjelentek. 

Hálózati változat: www.repertorium.hu. (A Szerk.)
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