
let: a halál olyan, mint korunk.
�Mégis mi hiányzik itt tinektek?
Szinte semmi. Egy ideje tévét is néz-
hetünk, méghozzá színeset. Ám hi-
ányzik a legnagyobb csoda: a meg-
halás joga.� Az élet csodái azok,
amik páratlanná avatják az emberi
fajt, többek között a fájda-
lom: a fény, a szépség, a
szív fájdalmai, e �csoda-
szép lidércnyomások�. 

Ez a munka már ezért
is jóval több holmi formai
bravúrnál, nem �csak� egy
érdekes kísérlet, hanem
minden ízében autonóm,
öntörvényû (mû)alkotás,
újító és lebilincselõ szellemi produk-
tum. Egy mû, amelyet kezünkbe vé-
ve csattanós teoretikus pofonokat
oszthatunk ki mindazoknak a meg-
rögzött fanyalgóknak, akik a képre-
gényre sajnos a mai napig mint a
szegények bibliájára, a funkcionális
analfabéták szellemi táplálékára te-
kintenek, akik komolyan képesek azt
hinni, hogy a képregény nézegetése
a vizuális örömszerzés peep show-ja.
Tehát nem képekkel illusztrált szö-
vegekrõl van szó, a szövegek pedig
nem azért feketéllenek a képeken,

hogy biztos, ami biztos alapon sza-
vatolják az erõfeszítés nélküli értel-
mezés sikerét. A Képes poéma koráb-
ban már megjelent magyarul; most
nemcsak új köntöst kapott a mû, ha-
nem új fordításban élvezhetjük,
mely hasonlóan a korábbi fordítás-

hoz élvezetes, feszes, és
nem szûkölködik szelle-
mes megoldásokban.

Szólni kell mindenképp
arról, hogy a kötetet megje-
lentetõ Nyitott Könyvmû-
hely Kiadó (amely idõköz-
ben több figyelemre méltó
képregényalbumot is ki-
adott) Artcomix sorozatá-

val a mûvészi igénnyel készült, mon-
danivalójukban is figyelemre méltó
képregények hazai elfogadtatását kí-
vánja elõmozdítani, legyen szó alap-
vetésekrõl, mint Buzzati esetében,
vagy a kortárs külföldi remekekrõl,
melyek mellé szerencsére egyre több
magyar alkotó munkáját is oda lehet
állítani.

P. SZATHMÁRY ISTVÁN

(Fordította Dánél Mónika, 
Nyitott Könyvmûhely Kiadó, Budapest,
2005, 222 oldal, 2890 Ft)
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hazai testmûvészetnek ezt a vonula-
tát felvázolja és értelmezi az egyete-
mes mûvészet kontextusában.

SZOMBATHY BÁLINT

(Magyar Képzõmûvészeti Egyetem,
Budapest, 2006, 156 oldal, 2600 Ft)

DINO BUZZATI:

KKééppeess  ppooéémmaa  
Szerelem utolsó látásra

Már önmagában annak is megvan a
mutatványértéke, ha egy jelentõs
szépíró képregényt alkot. Ráadásul
arra vállalkozik, hogy a sokszor lesaj-
nált mûfaj kliséire és kifejezõeszkö-
zeire támaszkodva értelmezze át/új-
ra az antik irodalom egyik nagy
klasszikusát. Jelen esetben Orfeusz
és Eurüdiké pokolbéli szomorú nap-
jait. A mutatvány igen meggyõzõre
sikerült, mikor Dino Buzzati keze
nyomán a hatvanas években meg-
született a Képes poéma, amely az em-
lített ókori mû történetét használja
vezérfonalául, de rögtön át is helye-
zi azt a 20. századba, nagyvárosi
díszletek közé. Régi-új hõsöket ka-
punk, a popénekes Orfit és szerel-
mét, Eurát, akit elragad a halál biro-
dalma, ahová a bátor Orfi minden
baljós elõjellel és akadállyal dacolva
hajlandó lemerészkedni, csak hogy
visszaszerezze a lányt. És kapunk
persze sok minden mást is az alkotó

boszorkánykonyhájából, hiszen Buz-
zati képek, szövegek, versek alap-
anyagából kábító és sûrû fõzetet tá-
lal elénk.

Nem egy �ügyes kezû� íróem-
ber mutatkozik meg a kötet lapjain,
hanem egy elsõrangú grafikus, re-
mek formaérzék birtokában, kiváló
kompozíciós készséggel, a mesteri
stílusvegyítés iránti csalhatatlan ér-
zékkel. Képei maguk is önálló elbe-
szélések, a tömör, sûrített szövegek-
kel együtt így egy rendkívül haté-
kony narrációs gépezetet képes
mûködtetni az olasz szerzõ, ami kel-
lõ fûtõanyaggal szolgál az olvasói
képzelet felgyújtásához, és képes ar-
ra, hogy ne csak megragadja figyel-
münket, hanem el se engedje egé-
szen a záróképig. Buzzati rajzain
éppúgy visszaköszön a pop art vagy
az olcsó képregények harsány
semmitmondása, mint Salvador
Dalì mesterkélt, de kétségkívül ha-
tásos látványparkja; de a szerzõ vi-
zuális bûvereje elemi erõvel formál
ezekbõl a sablonokból életteli, lírai
képkölteményeket.

Szövegei nemcsak líraiságukkal
hatnak, hanem erõs kritikai gerjede-
lem is felbuzog bennük. Buzzati kí-
méletlenül kipellengérezi az azóta
oly sokat emlegetett (a mû születé-
sekor lényegében még csak embrió-
állapotban levõ) fogyasztói társadal-
mat, és komor tanmesét farag az em-
beri kapcsolatok kiüresedésérõl, az
élet kedves, apró részleteit felemész-
tõ gépiesség átkáról. Lesújtó az íté-
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