
pátosz fontos tényezőkké válnak (V. Kata-
jev: Miatyánk), emberi érzések — így a sze-
relem — a honvédő küzdelem szolgálatába 
kerülnek (Szoboljev: A menyasszony) — a 
téma: a háború. Másfél évtizeddel később: 
az ember a háborúban. Differenciáltabb ér-
zések, írói behatolás a szenvedő ember lelké-
nek mélyebb zónáiba. Panova Val ja c. el-
beszélésében két kislány elhagyja az ostrom-
lott Leningrádot, majd a város felszabadulása 
után visszatérnek. Panova nem cselekmény-
nyel „dolgozik", a lányok lelki reagálásában, 
belső magatar tásukban ábrázolja a háborút 
és minden velejáróját. Durván kifejezve: nem 
krónikát — lélekrajzot ír. 

Solohov Emberi sors-àt itt szükségtelen 
méltatni . Nála sem a cselekmény a döntő, 
sokkal inkább Szokolov, a közkatona, aki 
emlékezik. Ez az egyszerű harcos nein hős 
(milyen nagy távolság választja el a 20-as, 
30-as novellák óriás-forradalmáraitól, a Hon-
védő Háborúval foglalkozó írások mártír-
hőseitől!) Csak sorsában van valami vég-
telenül egyszerű és nagy, ami egy-egy részleté-
ben minden szovjet emberé volt 1941 és 1945 
között. 

A kötet utolsó írásai a háború utáni szov-
jet novellairodalom témajelzései. A kitelje-
sedő élet az irodalmat ál talában, de a novellá-
kat különösen új , még feltáratlan területek-
kel gazdagította. Tvardovszkij Kályhások c. 
portréja és Kazakov Arkturusz-a (melyet a 
legszebb kutya-novellák közé sorolhatunk). 
Mellette Nagibin A téli tölgy c. novellája jelzi 
az emberi élet apró, legapróbb jelenségei, 
érzelmi igényei, egyéni problémái felé for-
duló írói szándékot. 

Engels nyomán Balzacról szoktuk mon-
dani, hogy regényeiben minden- történelmi 
forrásnál hitelesebben és gazdagabban örö-
kítet te meg kora gazdasági-politikai és tár-
sadalmi képét. Valami ehhez hasonlót érzünk, 
mikor visszagondolunk e félévszázadot fel-
ölelő gyűjteményre, mely jobbára ugyan véres 
és tragikus események emlékét őrzi. és szűké-
ben van derűs, szívet könnyítő történetek-
nek, mégis nagyszerű, felemelő és bíztató, 
mert lapjain történelem és irodalom, igazság 
és szépség-eszmény egyesült művészi ötvö-
zetté. 

Ez utolsó megállapítások azonban már a 
szerkesztők munkájá t is dicsérik, mert válo-
gatásukban a tematikai és korhatárokat ész-
szerűen állapították meg, mert rendszerezé-
sükben kifejeződik az orosz novella ötven 
esztendő alat t megtet t ú t j a és koncentráló-
dot t a szocialista realizmus eszménye, melyet 
— az egy kötetbe nem foglalható *— szovjet 
kispróza művelői következetesen szolgáltak. 

Megtámadhatat lan válogatás természete-
sen nincs. A Mai orosz elbeszélők-ben is szí-
vesen üdvözöltük volna a kötetben szereplő 
egyik-másik író kevésbé ismert, de jellegzetes 
írását, némely, nem kifejezetten elsővonal-
beli műről való lemondás árán is. Lehetet t 
volna növelni a harmincas évek temat iká já t 
reprezentáló novellák számát, de a második 
világháború utáni irodalom képviseletét is. 

Mindez mégis csak személyes igény és ízlés 
kérdése, a kötet viszont — így ahogy van — 
eleget te t t feladatának, a szép szó erejével 
hirdetve a társadalmi haladás és korszerű 
művészet megbonthatat lan kapcsolatát. 

Kajetán Endre 

JOYCE, M A U P A S S A N T , CSEHOV 

{James Joyce: Dublini emberek. Ford í to t ta : Papp Zoltán. 
A verseket fordí tot ta : Gergely Ágnes. Európa Könyvkiadó, 1959.) 

Első prózai kötete tizenöt novellában raj-
zolja meg a dublini emberek szűkös, ólom-
szürke életét, amelynek tompa és nehéz zaja 
elől Joyce verseskötetének, a Kamarazenének 
halk l írájába, csöndes magányába húzódott . 
A novelláskötet legnagyobb része (tizenkét 
darabja) már 1905-ben kiadásra vár t , de 
még kilenc évet kellett várnia, amíg 1914-ben 
végre megjelenhetett , hogy a hosszú várako-
zás után másodszor, immár megjelenésével 
tör jön borsot írója orra alá, aki ekkorára 
régen tú l ju to t t azon a fokon, amelyet novellái 
megtestesítettek. Joyce egy John Quinnhez 
írott levelében így foglalja össze keserű 
tapaszta la ta i t : 

„Életem tíz évét emésztette fel könyvem, 
a Dublini emberek körüli levelezés és peres-

kedés. 40 kiadó visszadobta; háromszor ki-
szedték, egyszer elégették. A ráfordí tot t 
posta-, vasút i és hajóköltség kb. 3 000 f ran-
komba került , mivel 110 újsággal, 7 ügyvéd-
del, 3 társasággal, 40 kiadóval és jónéhány 
emberrel leveleztem mia t t a . " 1 

A kiadás viszontagságai teljessé te t ték az 
ír kispolgárok jellemrajzát. A figurák kiléptek 
a novellák keretéből, és írójuk ellen fordul tak. 
Lobogó nacionalizmusuk még megengedte 
volna azt , amit a cenzor megti l tot t : hogy 
VII. Edward királyról egy ír hazafi előny-
telenül nyilatkozzék (ír nap a bizottságban), 
de azt már nem tud t a elviselni, hogy maguk 
az ír hazafiak is kétes színben tűnjenek fel, 
s meggyőződésüket pénzért árusítsák. Bigott 
katolicizmusuk nem tűrhe t te , hogy egy para-

f â m e s Joyce: A Letter to John Quinn, 10 July , 1917. S tuar t Gilbert (ed.): Letters of James Joyce. 
Faber and Faber, London, 1957. 105. 
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'zisben meghalt pap a lakja az egész ír kato-
likus egyház parali t ikus vol tának, sőt az 
egész dublini élet paralízisének jelképévé 
váljék (Nővérek), vagy hogy kegyes szemé-
lyeket korlátol taknak ábrázoljon az író 
(Kegyelem). Vaskalapos prüdériá juk felhá-
borodott azon, hogy két iskolakerülő f iúban 
a taní tó javító szigora helyett egy exhibici-
onista ijedelmes feltárulkozása riassza meg 
a kalandozás szépségét (Találkozás). Egész 
valójuk t i l takozott az ellen, hogy életüket 
sivárnak (Eveline), a lantasnak (Két úrfiak) 
kisszerűnek (Futó árnyék), kicsinyesnek 
(Anya), robotosnak (Ellenfelek), korlátolt-
nak (Sajnálatos eset) és üresnek (A holtak) 
lássák. A modell fellázadt a képmás ellen, 
s csak még inkább elidegenítette magától 
az írót. 

Pedig Joyce már a Dublini emberek meg-
írásakor "is meglehetősen idegennek érezte 
magát , csak félig volt ot thon az ír kispolgárok 
világában. Valóságábrázolása is felemás, két 
ellentétes törekvés küzdelme figyelhető meg 
benne. Egyfelől naturalizmussal*, szimboliz-
mussal3 és impresszionizmussal találkozunk, 
másfelől a hagyományos realizmus tűnik 
elénk szokásos tar ta lmaival , megszokott for-
máival. 

Az ábrázolt valóság lényegét olykor elfedi 
a leírások naturalista részletessége (Verseny 
után, Agyag, Kegyelem), a novella teste nem 
formálódik ki klasszikusan, félig bennmarad 
a megmintázandó anyagban (Agyag, ír nap 
a bizottságban). A valóságlátás naturalista 
korlátai a művészi általánosítást a realizmus 
lényeg-világának ábrázolása felől a szimbo-
lizmus jelkép-rendszerének utalásai felé tere-
lik (a paralizis és a leejtet t kehely a Nővérek-
ben; az ábrázolás esetleges különböző szintjei 
az Agyagban, melynek főszereplőjében egy 
cselédnek, egy boszorkánynak és Szűz Máriá-
nak a vonásai vegyültek egybe; Gretta Conroy, 
a fehér ló, Az aughrimi legény c. dal és 
Michael Furey A holtak című novellában stb.). 
A novellák naturalizmusa nemcsak szimbo-
lizmusban olvad fel: olykor impresszioniz-
musba párolog át ( Arábia, a Nővérek egyes 
lapjai stb). Az elvi lehetőséget erre az ábrázo-
lás határainak és közegének azonossága ad ja 
meg, mely maga nein változik, csak halmaz-
á l l apo tá t ' vá l toz ta t j a . Más szóval a dublini 
élet fényképe nem kapha t j a meg a realista 
festmény művészi mélységét, sem az utólagos 

retusálástól, stilizálástól, sem pedig egy el-
mosódó pil lanatkép fu tó benyomásától. 

Másrészt viszont a dublini novellákban 
erős realista törekvések is érvényesülnek. 
Közülük jó néhány megtar t ja a realista 
novella hagyományos felépítését, m ű f a j á t , 
amelyet egy hirtelen, gyakran véletlen for-
dulat lényegbevilágító ereje jellemez. (Eve-
line, Két úrfiak, Koszt és Kvártély, Futó 
árnyék, Ellenfelek, Sajnálatos eset, Anya) ; 
némelyik egy-egy jellegzetes társadalmi t ípus 
realista megfestését szimbolista és impresszi-
onista ábrázolásmóddal tompí t ja (Nővérekr 
A holtak); s mindegyik kikever olyan szim-
bolisztikus, impresszionisztikus színeket, ame-
lyeket egy modern realista freskó haszno-
sí that . 

Amit a dublini novellák valóságábrázolá-
sának' kettősségéről általánosságban mond-
tunk , akkor konkret izálhat juk leginkább, ha 
Joyce novelláit összevetjük Maupassant és 
Csehov novelláival. A három író novellamű-
vészetének összehasonlítása gyakori a Dub-
liniemberekkel foglalkozó Joyce-irodalomban. 
Szempontjaival azonban korántsem mindig 
érhetünk egyet. Marvin Magalaner, a neves 
amerikai irodalomtörténész, a kérdés történe-
tének összefoglalása során a következőket 
í r ja : 

„Amikor az író az életet realista részletes-
séggel ábrázolja, vigyáznia kell a r ra , hogy 
cselekményvezetése ne legyen mesterkélt , a 
részletek ne illeszkedjenek egymáshoz túlsá-
gos szabályossággal, ne legyenek túlságosan 
magától értetődők és csináltak, mert az élet-
ben sem így történnek a dolgok. Maupassant  
novelláinak szerkezeti keménységével, ha tá -
rozott indításával és bűvészkedő („ t rükkös") 
lezárásával figyelmen kívül hagyta ezt a 
modern követelményt. Csehov művészetének 
viszont ez a védjegye, ő úgy érezte, 'a törté-
netnek nem kell, hogy eleje és vége legyen',4 

Joycehoz hasonlóan ő is legjobban szeretett 
'befejezet lennek' látszani ." 

Gormannak, Joyce életrajzírójának véle-
ménye szerint Maupassant „alacsonylelkű", 
az életet nem tud ja teljes szélességében befo-
gadni, jellemei „ törékenyek" , az író lealacso-
nyí t ja az életet, és az emberiességet, míg 
Joyce tárgyilagos, emelkedett , arisztokra-
t ikus realizmust képvisel, „művészete maga-
sabbrendű, melegebb, jobban ismeri az éle-
te t . " 6 Joyce novelláinak mint valami élet-

* Marvin Magalaner and Richard M. Ka in : Joyce The Man, the Work, the Reputation. New York , 
Univers i ty Press, New York 1956. 6 6 - 6 7 . 

• W. Y. Tindal l : James Joyce : His Way of Interpreting the Modern World. Charles Scr ibner ' s Sons, 
New York, 1950. 108. ff. 

Magalaner —Kain: Op. ci t . 6 8 - 1 0 1 . 
« Magalaner —Kain: Op. ci t . 61 —62. Meg kell j egyeznünk , hogy ha Magalaner Maupassan t , Csehov 

és Joyce viszonyára vona tkozó értékelésével nem é r tünk is egyet , sok h e l y ü t t igen ta lá lónak érezzük. Ö Gor-
manna l e l lenté tben nem becsüli le Maupassan t - t . 

' Herbe r t Gorman : James Joyce : His First Forty Years. В. W. Huebsch, New York , 1924. 39 45. 
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hűbb, teljesebb, tárgvilagosabb, emelkedet-
tebb és modernebb realizmus hordozóinak a 
Maupassant novellaművészetével való ilyen 
szembeállítása és a Csehov-novellákhoz való 
ilyen szempontú közelítése, vagy éppen a 
Csehov novellák mellé helyezése, a három író 
valóságábrázolásának viszonyát teljesen hely-
telenül jellemzi, és mindhárom íróval szembén 
igazságtalan. 

Maupassant novelláinak szerkezeti kemény-
sége, határozot t indítása és fordulatos befe-
jezése nem valamiféle mesterkéltség ered-
ménye, hanem határozot t és dinamikus for-
mai megfelelője annak a határozot t és dina-
mikus viszonynak, amelyben Maupassant a 
hamis fényben tündöklő második császárság, 
a személyes katonaélményeket kínáló francia-
porosz háború, a császárság bukása, a mohón 
üzletelő harmadik köztársaság, a Mac Mahon 
és a Boulanger-féle inonarchista puccsok for-
gatagos világát megélte és megítélte. Ez a 
dinamika szabja meg a legkülönbözőbb 
témájú novellák karcsú szerkezetét és fordu-
latos cselekményét, ez magyarázza meg azt , 
amit Magalaner úgy fogalmaz meg, hogy 
Maupassant Joyce-szal szemben „rendszerint 
a szokatlan^ pillanatot választ ja ki a meg-
szokott életvitelben".6 Ez a dinamika és for-
dulatosság érződik a Gömböcben, a Fifi-kis-
asszonyban, az Államcsínyben, a Berthában 
éppúgy, mint a Fumerel márkiban; Az ара-
gyilkosban, A Tellier házban, A végrendeletben 
és Az ékszerben éppúgy, mint A tanyai lány-
ban, A keresztelőben vagy A kikötő ben. 
Ha Joyce novelláiban ezzel ellentétes tenden-
ciák ha tnak , ebben nem Maupassant „mes-
terkéltségének" leküzdését és egy új , 
modern realizmus érvényesülését kell lát-
nunk,hanem az írországi századelő, vagyis egy 
jóval kevésbé eseményes kor s ta t ikus voná-
sainak egyoldalú kiemelését, Joyce valóság-
hoz való s ta t ikus viszonyának formai követ-
kezményét, a realizmus érvényesülésének ú j , 
„modern" korlátai t , Joyce később kibonta-
kozó dekadenciájának előjeleit. Ebben az 
összefüggésben ér thet jük meg Joyce Maupas-
santról te t t krit ikai (jiegjegyzéseit, amelyek-
ben — Maupassant rá gyakorolt nagy hatásá-
nak elismerése mellett — kifogásolla, hogy az 
író „ál lhatatosan arra törekszik, hogy a dol-
gokat egy kifejezéssel meghatározza", hogy 
brutálisan ítélkezik a maga teremtet te alakok 
felett , hogy „a lakja i , úgy látszik, csak azért 
emelkednek ki egy pillanatra, hogy ismét 
visszahulljanak a banal i tásba ." ' 

De az ábrázolt világ valósághitele tekinte-
tében a Dublini emberek nemcsak Maupassant 
novellái fölé nem helyezhető; nem tehe t jük 

Csehov novellái mellé sem. Magalaner és 
Gorman fentebb idézett szempontjai pedig 
különösen alkalmatlanok az összehasonlí-
tásra. 

Az a tespedtség és levegőtlenség, amely 
a X I X . század 80-as és 90-es éveinek Orosz-
országát jellemezte, s amely a II. Sándor 
meggyilkolása után különösen szigorú, cári 
önkényuralom nyomásában és a haladó moz-
galmak eltiprásában leli eredetét és magya-
rázatát , bizonyos mértékben emlékeztet a 
századforduló majd a századelő Írországának 
elmaradottságára, provincializmusára, tetsz-
halotti merevségére. Ez a helyzet nemcsak 
a kispolgári élet kicsinyességének, az élet-
forma szűkös provincializmusának bizonyos 
vonatkozásokban hasonló témáit és a lakja i t 
teremtet te meg, hanem mindkét Író számára 
lehetetlenné te t te , hogy a valóságot oly 
dinamikusan élje á t és ábrázolja, mint ahogy 
Maupassant tehet te . Ezért jut mindket tő jük 
novellisztikájában a cselekmény rovására oly 
jelentős szerep a hangulatnak, sejtetésnek s 
a közvetet t ábrázolásnak. 

De Csehov korát nemcsak a forradalmi 
demokraták és a narodnyikok haladó törekvé-
seinek elfojtása, hanem azoknak a forradalmi 
energiáknak lassú felhalmozódása is jellemzi, 
amelyek az író halála u tán 1905 és 1917 
forradalmaiban kirobbantak. Ezeknek a le-
fo j to t t energiáknak társadalmi hordképessége 
jóval nagyobb volt , mint a Joyce fellépése 
idejében hangoskodó, igen különböző célokat 
követő ír megújulási mozgalom áramlata ié . 
De nemcsak a valóság jellege, hanem a két 
írónak a valósághoz való viszonya is egészen 
más volt. Csehov minden idegszálával együt t 
rezgett és remegett kora mikroszkopikus 
mozgásaival, ítélete biztos, határozot t és 
inegfellebezhetetlen volt , Joyceban viszont 
egyre inkább kifejlődött , s már a Dublini 
emberek megírásának idején is érvényesült 
(bár még nem vált egyeduralkodóvá) az a 
hideg szemlélődő magatar tás , amelyet Ön-
arcképéből, majd az Ulysses Stephenjének 
a lakjában felismerhetünk. 

Ezek a fontos különbségek a művészi 
ábrázolásban is megmutatkoznak. Csehov 
novellái a Maupassant-éitól csak a realizmus 
f a j t á j ában ütnek el, Joyce novellái magának 
a realizmusnak korlátozott , felemás jellegé-
ben is. Csehov és Joyce novelláinak a modern 
realizmus jegyében tör ténő egymás mellé 
helyezése elmossa azokat a szembeötlő különb-
ségeket, amelyek ket te jük novellisztikájában 
megmutatkoznak. Mindenekelőtt: különbö-
zik a két író esztétikája. Ha Csehov azt hir-
deti , hogy „amikor szomorú, vagy szeren-

* Magalaner — Kain : Op. ci t . 59. 
' S t an i s l au s Joyce : Recollections of James Joyce by His Brother. The J a m e s Joyce Society, New York, 

1950. 18. 



csétlen embereket ábrázolsz és meg akarod 
indítani az olvasó szívét, igyekezz hidegebb 
lenni, így mintegy hát teret adsz fá jda lmuknak 
és jobban kidomborí tod"; ha arról beszél, 
hogy „minél objektívebb az ábrázolás, annál 
nagyobb a ha tás" , akkor — véleményünk 
szerint és Magalaner véleményével szemben8 

— egészen más álláspontot foglal el, mint 
Joyce Stephen Dedalusa a Stephen Heroban 
és az If júkori Önarcképben. Csehov az objek-
tív ábrázolás és hatás t i tká t keresi, Joyce 
s ta t ikus művészetet hirdet s te remt , és l 'ar t 
pour l 'art-os arisztokratizmussal tekint a 
művészetre és a közönségre.9 Csehov jelen-
te t te ki egyszer, de Joyce közeledett egyes 
novelláiban (Agyag) annak az elvnek a meg-
valósításához, mely szerint „a tör ténetnek 
nem kell hogy eleje és vége legyen". Másod-
szor: Csehov novellái mindig kerek művészi 
egységet a lkotnak, sohasem vesznek úgy bele 
a mindennapi életbe, amelyből t á rgyuka t 
merí te t ték, mint Joyce egyik-másik novellája. 
Harmadszor: jóval nagyobb a Csehov novel-
lák drámaisága is. A klasszikus novella mű-
fa jához hozzátartozó drámai fordulat , a csat-
tanó sohasem oldódik fel, vész el úgy a han-
gulatban, mint ahogy Joyce egyes novellái 
esetében történik (Nővérek, Agyag, ír nap 
а bizottságban). Csehov novelláinak fordula-
tos, drámai szerkesztése eleinte egy-egy hely-
zet szatirikus kiélezésének volt következ-
ménye (A csinovnyik halála). A drámai elem 
mindvégig megmarad novellái erős izgalmi 
anyagának (Bánat, Fájdalom, A 6-os kórte-
rem, Egy orvosi eset, A tokba bújt ember), 
s utolsó éveiben annyira felfokozódik, hogy 
közvetlenül drámai formát kíván (Sirály, 
Ványa bácsi, Három nővér, Cseresznyéskert). 
E drámák is átveszik a novellák fátyolozott-
ságát , a lapjában véve mégis a novellák 
drámai problematikájának művészileg igen 
hatásos és meggyőző összesűrűsödését képe-
zik. Joyce is megpróbálta a dublini novellák 
egyes drámai elemeit drámává tömöríteni 
(Számkivetettek), kísérlete azonban nem 

sikerült, három felvonásos dialógusaiból 
hiányzik az igazi konfliktus, így a drámai 
feszültség is. 

De Csehov és Joyce novelláinak olyan meg-
gondolások alapján történő közös nevezőre 
hozása, hogy Maupassant határozot t indítású 
és fordulat ta l záródó novelláival szemben 
mindket tő egy, a mindennapi életbe beleol-

vadó fordulat (Magalaner kifejezését használ-
va : t rükk) nélküli, ú j , „modern real izmust" 
(a mi felfogásunk szerint: ú j , „mode rn" 
körülmények között felszámolt realizmust) 
képvisel, nemcsak Csehov, hanem még Joyce 
novelláira vonatkozóan sem állja mega helyét. 
Az ábrázolt és az ábrázolandó valóság fény-
képszerű azonosulása, a novella drámaiságá-
nak, a felszín mögötti lényeg valóságos alak-
ját felvillantó fordulatosságának eltüntetése 
a Dublini emberekben ugyanis csak tendencia, 
amely egyes novellákban (Nővérek, Agyag) 
erősebben, másokban (ír nap a bizottságban) 
gyengébben, ismét másokban (Futó árnyék, 
Ellenfelek) egyáltalán nem érvényesül, és 
mindenüt t egy ellentétes irányú realista ten-
denciával birkózik. Éppen ennek a realista 
tendenciának a jelenléte te t te lehetővé, hogy 
a Dublini emberek egyes krit ikusai — Maga-
lanerrel és Gormannal szemben ellentétes 
álláspontot elfoglalva, s így a dublini novellák 
valóságértékének kétarcúságát az ellenkező 
oldalról ugyancsak figyelmen kívül hagyva — 
a novellista Jovceot Maupassant közvetlen 
követőjeként tekintsék.1 0 Ezek a Joyce-novel-
lákban ható realista törekvések magyarázzák 
meg, h o g y j o y c e — kritikai fenntar tásai elle-
nére is — miért csodálta úgy Maupassan t - t . u 

Ez az egyik magyarázata a Csehov és Joyce 
novellái között fennálló művészi hasonlósá-
goknak is, amelyekre Magalaner oly f inoman 
rámutat . 1 2 Maupassant , Csehov és Joyce 
novellaművészetenek fentebb felvázolt, eltérő 
vonásai a dublini novellák valóságábrázolá-
sának a realizmus módszerétől elforduló 
arcát rajzolják meg.13 Ez az arc a főmű, 
az Ulysses felé néz, amely eredetileg maga 
is dublini novellának készült, s amelynek 
külső cselekménye nem több egy novelláénál. 
Maupassant , Csehov és Joyce novellisztiká-
jának hasonló vonásai a Dublini embereknek 
a realizmus módszere felé forduló arcát kör-
vonalazzák. Hármójuk novellisztikájának 
összevetése tehát a dublini novellák művészi 
a lkatának legfőbb jellegzetességét: realizmu-
sának kétarcúságát emeli ki. 

A magyar olvasóközönség a Dublini embe-
reket most kapja először kézbe. A fordí tás 
Papp Zoltán gondos, művészileg érzékeny 
munká ja , a kötet versbetéteit Gergely Agnes 
fordí tot ta az eredeti szövegnek megfelelő 
finom líraisággal, derengő iróniával. 
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s helyére a nove l lában összesűrűsödő hangula t kerül . De a novella ez esetben sem olvad fel a hé tköznapok 
v i l ágában : hangu la t a egy konkré t helyzet érzelmi ve le j á ró já t sűrí t i , s lényegének művészi indokolását a 
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