
MATÚZ GÁBOR: ÖTÖDIK ÉVSZAK

Matúz Gábor 37 kisprózát tartalmazó kötete
izgalmas olvasmánynak bizonyult. A szöve
gek hossza arra enged következtetni, hogy a
szerző nem tárpy'aIja túl az ötleteket, melyek
a novellák építoelemei, s ha azok nem is min
den esetben eredetiek, mégis mesterien látja
el őket történettel. A szövegekben megjelenő

érzelmek a nyersességükkel némileg érzel
gősnek tűnhetnek.

Matúz Gábor kötetének szereplői lemezre
lenítettek. A szövegben folyamatosan veszítik
el azokat a finom rétegeket, melyeket a ha
gyomány (kultúra), a társadalmi konvenciók,
a megtapasztaIásuk ruhaként tapasztott rá
juk. Ezzel a szerző lassan becsempészi a fi~

ció elemeit a szövegbe, tompítva ezzel a radi
kális szakítást a valóság és a képzelt elemek
között, s ezzel olyan novella teret - a végte
len lehetőségek terét hozza létre, amiben a
megdöbbenés már nem hallatszik. Helyét a
kíváncsiság veszi át, mely a gyorsan bekövet
kező vég (szöveg és néha létezés) felé hajszol.

A szereplők egy ősi (s, amennyiben egy
ember fejlődése a civilizációéhoz hasonlítha
tó, akkor gyermekkori) helyzetbe csöppen
nek. Közel· a természethez, az elemekhez,
ahol az ösztönök, és az érzékszervekre kifej
tett hatás (furcsa módon az időjárás nyoma
tékosan) a cselekmény meghatározói. Az így
létrejött állapot tökéletesen megfelel a hagyo
mányos kérdések: élet, hit, Krisztus feltevésé
re. ilyen helyzetben a szereplő rácsodálkozik
- így indul a novellák többsége - majd a
létrejött helyzethez alkalmazkodva cselek
szik. Ami furcsának tűnik, nem ordít, hiszté
riázik, csak megijed, s nem ritkán elfogy, a
novella végére egyszerűen eltűnik. Az exp
ressz sorssal való sztoikus szembenézés ma
gyarázata lehet, hogy az időközben létrejövő

steril körülmények ilyen magatartást engedé
lyeznek csupán. Egy heves temperamentum
megbontaná a szövegek (néha érezhetően)

megkomponált rendjét. Másik magyarázata a
szereplők nyugalmának a novellákban jelen
lévő mesélő magatartása lehet, aki higgadtan
figyeli, és egyben elemzi is a kömyezetét. Ez
a környezet kifejezetten prózai; autóút, kis
polgári lakás, kocsma; a helyszíneket kemé
nyen úja körül a szerző. A szereplők gyakran
úton vannak, így az út megtételével párhuza
mosan könnyebben bonyolítja a cselekményt a
fantasztikum felé, s útközben sikerül ügyesen
kikerillnie az erőltetett és kikényszerített csatta
nók csapdáját.

Érdemes megemlíteni, hogy a könyv na-
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gyon igényes kivitelű, mikor az asztalomon
hevert, sokak tekintetét vonzotta, a borítóterv
és tipográfia kifogástalan, ám a kötetben sze
replő képek felejthetők és a szöveg egysé
gét/tömörségét megbontják. (Ipoly, 20(0)
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Nagy szabású vállalkozásba kezdett a honi ki
adó, amikor úgy döntött, Könemann Verlag a
művészettörténet legjelentősebb stílusait egy
egy gazdagon illusztrált kötetben Magyaro!
szágon is megjelenteti. A sorozatban az eddig
megjelent román-, reneszánsz- és barokk stílus
után a gótikus stílusra került a sor.

A műhelymunka három európai központ
ban folyt (Espéraza - Köln - Párizs), s a cik
keket ezúttal is neves európai művé

szettörténészek, orientalisták írták, akik
amellett, hogy bemutatnak egy nagyobb feje
zetet a gótika történetéből, sort kerítenek arra
is, hogy összegezzék több évtized (vagy ép
pen évszázad) tudósainak álláspontjait is.

A tizennégy szerző egyfajta kronologikus
ságot követ, így az első fejezetek a francia gó
tikáról szólnak, majd elemzik az angliai, a né
met és az itáliai, illetve a spanyol, portugál
gótika alkotásait is. Külön tárgyalják az épí
tészet, a szobrászat és a festészet műalkotása
it, de szólnak a gótikus ötvösségről. a kated
rálisok üvegablakairól is. Sőt, kis fejezetek
íródtak a középkori városi életről, a középko
ri építkezési szokásokról, technikákról és a
művészetekre gyakorolt középkori tudo
mányos élet hatásáról.

A könyv példaértékű az illusztráció terén;
egy-egy katedrálist több perspektívából is be
mutató fotói elsőrendűek. RoH Toman jogo
san írja bevezetőjében, hogy "A középkor
művészetének és életének megértését nagy
mértékben akadályozza, hogy nehezen tu
dunk belehelyezkedni a kor emberének szel
lemi és érzelmi világába". Ennek az egyik
leghatásosabb ellenszere a legprecízebb ta
nulmány mellett is a műalkotásnak, mint
egyfajta "meditációs objektumnak" a felfogá
sa. A kötet fotói sokszor elérhetik ezt a hatást.

A vaskos kötet teret hagy a témában való
mélyebb elmélyedésre is tíz oldalas bibliográ
fiájával, kislexikonjával is. (Vince Kiadó, 2000)
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