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Azt hiszem, Kornis MihÀly a legjÂhiszemüb-
ben t¢ved, amikor a k´nyvh´z Árt igen szel-
lemes, annak hangjÀt virtuÂzan imitÀlÂ f¡l-
sz´veg¢ben ekk¢ppen hatÀrozza meg a deb¡-
tÀlÂ Salamon AndrÀs helyzet¢t: àA Salamon
filmrendezû akar lenni (a h¡lye). Pedig ÁrÂ.Ê Ma-
gam Ãgy v¢lem, hogy bÀr ä k¡l´n´sen a mÀ-
sodik filmnovellÀban ä igen tehets¢gesen,
sokszor lelem¢nyesen ¢s jÂ arÀny¢rz¢kkel àri-
zsÀzikÊ Salamon AndrÀs, Àm mindez m¢g ke-
v¢s hozzÀ, hogy ÁrÂvÀ avathassuk. A szerzû
m¢g csak az irodalom k¡sz´b¢ig jutott. °s ä
Ãgy tünik ä û maga nem is akar ÁrÂvÀ vÀlni,
errûl tanÃskodik a k´nyv igen becs¡letes al-
cÁme: àK¢t filmnovellaÊ. Ha az olvasÂ filmno-
vellÀknak fogja fel ezeket a sz´vegeket, f´l´t-
t¢bb jÂl jÀr. Akkor nem fogjÀk idegesÁteni az
eff¢le, mÀr a hatvanas ¢vek szociogrÀfiai iro-
dalmÀban is k¢tes ortogrÀfiai mer¢nyletek,
hogy teszem azt: àVesztbÀnhÂf Ê, hogy a àgeseft-
f¡rerrûlÊ mÀr ne is besz¢ljek. Ez az ¢let, maga
az ¢letszagÃ ¢let, amelyet bizonyos szerzûk
szerint ekk¢nt kell lefesteni. Azt besz¢lik, ez
a helyesÁrÀs a szereplûk jellemz¢s¢re szolgÀl,
de szerintem inkÀbb csak jÂindulatÃ balÁt¢let.
Mert feltehetû a k¢rd¢s: mi¢rt csak az idegen
szavak ortogrÀfiÀja helytelen? Mintha magya-
rul olyan jÂl tudnÀnak ezek a szereplûk...
Ami itt, mindenekelûtt az elsû sz´vegben
most megjelent: valÂszÁnüleg jÂl megvalÂsÁt-
hatÂ filmnovella, amolyan natÃrszelet, ¢s ä
jÂl tudjuk ä a vilÀgot jelentû filmvÀszon el¢g
jÂl viseli, mi t´bb, n¢ha egyenesen megk´ve-
teli a naturalizmust, kev¢sb¢ csÃnyÀn szÂlva,
az ¢let v¢rbû ÀbrÀzolÀsÀt. (BÀr a hozzÀ¢rtûk
azt besz¢lik, a ZS¹TEM nem volt igazÀn sike-
r¡lt mozidarab.) De m¢gis: el¢g jÂk a t´rt¢-
netek (k¡l´n´sen a mÀsodik), el¢g hihetûk az
alakok (mÀr akit egyÀltalÀn megkÁs¢relt meg-
rajzolni a szerzû), el¢g jÂ a miliûrajz, a terje-
delemmel sincs baj, egyik textus sem tÃlsÀ-
gosan hosszÃ (igaz, nem is tÃlsÀgosan r´vid),
¢s a mindk¢t sz´vegre jellemzû vÀzlatossÀg
korÀntsem hiba itt: a szÁn¢sz arca, teste, to-
vÀbbÀ a k¢pekben nyilvÀn gazdagon l¡ktetû

valÂsÀg majd korrigÀlja mindezt, kibûvÁti
mintegy a forgatÂk´nyvÁrÂ elk¢pzel¢seit.

De ha most irodalomrÂl kell besz¢ln¡nk,
k´nnyen zavarba ker¡lhet¡nk. Akkor ä leg-
alÀbbis elsû l¢p¢sk¢nt ä el kell k¡l´nÁteni egy-
mÀstÂl a k¢t filmnovellÀt. Az elsû, a ZS¹TEM
irodalomk¢nt mÀr-mÀr dilettÀns munka, a
vÀzlatossÀg ekkor t´bb mint bÀntÂ, csupa
k´zhely az eg¢sz, a nyelvi stilizÀlÀs legcsek¢-
lyebb ig¢nye n¢lk¡l, mindennek a m¢ly¢n ta-
lÀn ott Àllhatott a gondolat: semmi beavatko-
zÀs müvileg, semmi àliteratÃraÊ, mert akkor
megszünik a r´gvalÂ spontÀn ¢let¢rt¢ke.
Ilyen az ¢let, ilyennek kell bemutatni, mi
t´bb: Ãgy kell hagyni mindent, ¢rintetlen¡l. Ez ä
ism¢tlem ä filmes elk¢pzel¢sk¢nt ¡dv´s lehet,
¢s nem is ig¢nyel semmif¢le magyarÀzatot,
mert a filmnovella legelsûsorban dokumen-
tum, szituÀciÂsorozat, tÀrgyi alapanyag. De
gondoljunk csak a k´znyelvet v¢gletesen sti-
lizÀlÂ, Àm annak alap¢rz¡let¢t, alapÁz¢t m¢gis
megtartÂ Sz¢p Ernû vagy korunkbÂl Tar
SÀndor, Csalog Zsolt vagy SÀrbogÀrdi JolÀn,
netÀn A HULLçMZñ BALATON-t ÁrÂ Parti Nagy
Lajos vagy ¢ppen Kornis MihÀly r¢gebbi no-
vellÀinak irodalmÀra. Az irodalom a nyelv mü-
vi hasznÀlata, eljÀrÀsok sorozata, amolyan
term¢szetellenes dolog.

A mÀsik darab (A KUTYçK NEM FELEJTE-
NEK) minden tekintetben sokkal Ág¢retesebb.
(M¢g talÀn filmnovellak¢nt is.) Benne Sala-
mon AndrÀs ha nem is minden alkalommal,
de sokszor k¢ts¢gtelen¡l Àtl¢pi az irodalom
hatÀrÀt. Itt nincs mÀr az ÁrÀsmÂd modoros-
sÀga, sokkal jobb a mondatfüz¢s, a szituÀciÂ-
¢rz¢k erûs, a szerzû mintha rendelkezne az
irodalmi jelenet teremt¢s¢nek müv¢szet¢vel.
MÀr a narrÀtor megszÂlalÀsÀnak szituÀciÂja is
gondosabban megformÀlt, a ZS¹TEM-ben va-
lami riporterf¢l¢nek besz¢l a lÀny, Ãgymond
àegy az egybenÊ, mÁg a mÀsodik sz´vegben
implicitt¢ vÀlik a t´rt¢net hallgatÂja, nyilvÀn-
valÂ, hogy szellemi sÁkon a monolÂg a kÁnai
asszonynak szÂl. Amit ekkor olvasunk, az
mÀr nem puszta dokumentum. InkÀbb gyÂ-
nÀs, vallomÀs, no meg bünvallomÀs is persze.
A sz´veg n¢ha nyilvÀnvalÂan a rendûr-nar-
rÀtor intellektuÀlis szintj¢t messze meghala-
dÂ szinten szÂl, ¢s ez jÂ, mert mer¢szen el-
szakad a naturalizmustÂl. P¢lda lehet erre a
rendûrs¢gi tartÂzkodÂhelyis¢g igen szeml¢le-
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tes leÁrÀsa: àA fogason ott voltak egymÀs mellett
felakasztva a sapkÀk meg a kabÀtok. N¢ztem egy-
szer, olyan volt, mintha egy csomÂ rendûrt felakasz-
tottak volna sorba, de legalÀbb hÃsz egyenruha lÂ-
gott egymÀs mellett.Ê Ez irodalmi hang. A no-
vella nagyjelenet¢nek megÁrÀsa is siker¡lt,
amikor a MÀriÀnak nevezett kÁnai lÀnyt letar-
tÂztatjÀk a narrÀtor àbajtÀrsaiÊ. Ott van a kÀ-
emb¢s iroda padlÂjÀn sz¢tkenûd´tt, szerelmi
ajÀnd¢kk¢nt hozott tÁz kr¢mes, ott a megbi-
lincselt, k¢ts¢gbeesetten ¡v´ltû, kiszolgÀlta-
tott kÁnai nû, ott az egymÀsra pisztolyt fogÂ,
a f¢lelem izzadsÀgÀban ÃszÂ k¢t rendûr, ott
az eg¢sz helyzet, a jelenetben fell¢pû ´sszes
szereplû vigasztalan kilÀtÀstalansÀga, szomo-
rÃsÀga. °s ott a sz¢gyen ¢s megalÀzottsÀg.
Mindez kev¢s eszk´zzel, igen pontosan meg-
Árva. Ez r´gvalÂ, m¢gsem naturalizmus.

A k´tet naturalizmusÀnak legfûbb probl¢-
mÀjÀt a ZS¹TEM dumme Gans kis szajhÀja fo-
galmazza meg: àSzÂval ez egy t´k hihetetlen t´r-
t¢net, ¢n se hiszem m¢g el, hogy megt´rt¢nt. °s fi-
gyelj, ebben semmi hazugsÀg nincs, elhiszed?Ê BÀr
t´bb lenne ebben a k´nyvben a hazugsÀg.

BÀn ZoltÀn AndrÀs

  RUDOLF °S MARGOT  
WITTKOWER:

A SZATURNUSZ JEGY°BEN

A müv¢sz szem¢lyis¢ge az ÂkortÂl
a francia forradalomig

FordÁtotta Pap MÀria
Osiris K´nyvtÀr. Müv¢szett´rt¢net
Osiris, Budapest, 1996. 470 oldal, 74 k¢p, 980 Ft

àAz is bolond, aki po¢tÀvÀ lesz MagyarorszÀgon!Ê
ä magyarul ¢s magyar probl¢mÀkat kifejezve,
a Wittkower hÀzaspÀr k´nyv¢ben tÀrgyalt s
Àltaluk a francia forradalommal lehatÀrolt
korszak zÀrulÀsa tÀjÀn Csokonai hûse, a mÀs
Szaturnusz-fiakhoz hasonlÂan melankolikus,
azaz àm¢la TempefûiÊ fogalmazta meg a mü-
v¢szl¢t gy´trû kÁnjait. Ami Tempefûi szÀmÀra
a nyomorgÂ, ¢rz¢keny k´ltû kivetetts¢ge ¢s
az Àllatiasan durva, ¢rz¢ketlen k´rnyezet

konfliktusak¢nt jelenik meg, kortÀrsa, Goya
´regkori akvatinta lapjÀn egy szaturnuszi
ÂriÀs szinte kozmikus magÀramaradottsÀgÀ-
nak k¢p¢v¢ n´vekszik.

Hogy mirûl is szÂl a most v¢gre magyarul
megjelent munka, ezt a cÁm k¡l´nb´zû nyel-
vü vÀltozatai k¡l´nf¢lek¢ppen sejtetik. Az
1963-ban megjelent mü eredeti angol cÁme
(BORN UNDER SATURN) a Szaturnusz jegy¢-
ben sz¡letett szem¢lyrûl, müv¢szrûl szÂlt, s a
müv¢sz jellem¢nek ¢s magatartÀsÀnak (CHA-
RACTER AND CONDUCT) t´rt¢net¢t Ág¢rte a
forrÀsok alapjÀn (A DOCUMENTED HISTORY).
Georg Kaufmann 1965-´s n¢met fordÁtÀsa,
amely m¢g a Wittkower hÀzaspÀr kontrolljÀ-
val ¢s egyet¢rt¢s¢vel jelenhetett meg, a tÀrsa-
dalmon kÁv¡li müv¢szrûl szÂlt (KºNSTLER, AUS-
SENSEITER DER GESELLSCHAFT, vagyis m¢g
pontosabban, àa müv¢sz mint a tÀrsadalom
outsidereÊ). Most a magyar fordÁtÀs alcÁm¢-
ben àa müv¢sz szem¢lyis¢g¢rûlÊ esik szÂ. Most
mÀr ¢rdemes hangsÃlyozni, hogy mindegyik
cÁm a munka mÀs-mÀs lehets¢ges olvasatait
emeli ki. Az eredeti angol cÁmadÀs az asztro-
lÂgiai hiedelmek k´r¢bûl valÂ, s az ikonolÂgus
Wittkowernek arra a kutatÀsi k´r¢re utal,
amelybe Panofskynak ¢s tÀrsszerzûinek egy
¢vvel k¢sûbb megjelent müve is tartozik (SA-
TURN AND MELANCHOLY. STUDIES IN THE HIS-
TORY OF NATURAL PHILOSOPHY, RELIGION
AND ART, 1964). A n¢met kiadÀs a szociÀlis as-
pektust hangsÃlyozza, s most a magyar talÀn
a szem¢lyis¢gpszicholÂgiÀra van inkÀbb tekin-
tettel. Emez elt¢rû olvasatok alapjait a sz´veg
t¢nyleg tartalmazza, s mindegyik jogosult.

Nem indokolatlan szÂrakoztatÂ munka-
k¢nt valÂ olvasÀsa sem. Aligha kell sz¢gyell-
nie magÀt annak, aki nem a fenti tudo-
mÀnyos aspektusok valamelyik¢ben leli ¢lve-
zet¢t, csak mint anekdotÀk lehetûleg mindig
elsû k¢zbûl vett, Árott forrÀsokra hivatkozÂ,
azok hitel¢t gondosan m¢rlegelû tÀrhÀzÀt ol-
vassa. Olykor kuriozitÀsgyüjtem¢nynek, he-
lyenk¢nt botrÀnykrÂnikÀnak is megfelelve ol-
vastatja magÀt, neh¢z letenni. A rendszerezû
fejezetcÁmek ravasz pedant¢riÀval osztÀlyoz-
zÀk Isten Àllatkertj¢t, az emberi gyarlÂsÀg,
ûr¡lts¢g, perverzitÀs eseteit: egyik k¡l´n´-
sebb, mint a mÀsik. Az ilyenfajta szÂrakoztatÂ
kultÃrt´rt¢netnek nagy hagyomÀnya van:
nem idegen Jacob BurckhardttÂl, HuizingÀ-
tÂl sem, s ebben rejlett a nemzed¢kek szÀmÀ-
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