




Bolgár György: Vasárnap
délutána Grande Jatte-szigeten



Bolgár György
Vasárnap délután

a Grande Jatte-szigeten
(Részlet)

kép-regény

(Részlet)

ATHENAEUM



Athenaeum 2000 Könyvkiadó Kft.
www.athenaeum.hu

ISBN 978-963-293-048-0

© Bolgár György, 2010

A szövegbe részlet vagy utalás formájában illesz-
tett költemények közül François Villon Apró ké-

pek balladája c. művét Szabó Lőrinc; Chaulieu ab-
bé A hűtlenség dicsérete c. versét Somlyó György;

Victor Hugo Európa térképe c. versét
Gáspár Endre, Gitár c. versét Radnóti Mik-
lós; Gustave Flaubert Bovaryné c. művét

Gyergyai Albert fordította.

A borítón Georges Seurat: A Sun-
day on La Grande Jatte – 1884

(The Art Institute of Chicago) című olajfestménye látható.
Photography © The Art Institute of Chicago
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PROLÓGUS
A festmény

Georges Seurat francia festő Vasárnap délután a Gran-
de Jatte-szigeten című képét 1886 májusában mutatták be
Párizsban, az impresszionisták nyolcadik, egyben utolsó
kiállításán.

A festmény idilli, valószínűleg késő délutáni jelene-
tet ábrázol – ez a hosszúra nyúlt árnyékokból látszik
– a Szajna-parton, a párizsi Grande Jatte-szigeten, ahol
sétálók, kirándulók, piknikezők, horgászok, a folyón pedig
csónakázók, evezősök, vitorlázók múlatják az időt.

A nap még szikrázóan süt, a hölgyek napernyőt tartanak
a fejük fölé, a férfiakon cilinder, a gyerekeken könnyű nyári
ruha. Béke, polgári nyugalom a 19. század végén.

A főbb alakok, ha nem magukkal vagy egymással van-
nak elfoglalva, valahová a túlpartra néznek: Párizs, jobban
mondva Párizs egyik külvárosa, Courbevoie felé, amelyet
azonban nem látunk. Seurat-nak nem a folyó túloldalán lé-
vő külváros, hanem a sziget fái, fényei és árnyai, az em-
berek különös, nyugodt rendje a fontos. Itt és most. Azaz,
ott és akkor. Nincs gyorsan fejlődő, iparosodó Párizs, nin-
csenek gyárkémények, hajógyártó műhelyek, nincs füst és
kosz, a természetben mártóznak meg a természetet amúgy
már mindenütt teljes erővel felbolygató emberek. Legföl-
jebb az nyugtalaníthatja a szemlélőt, hogy a kép két főalak-
ja, egy elegáns, kalapos hölgy – ő van hozzánk közelebb,
kezében egy majom meg egy kutya póráza –, valamint kí-
sérője, egy cilinderes, szivarozó úr eltökélten néz ki a kép-
ből, és tekintetét határozottan a távolba veti. Nem tudjuk,
hová, de miért oda? Valaminek – úgy érezzük – lennie kell
ott. Valaminek, ami az idill túloldalán bújik meg. Vajon mi
lehet az, ami a szépségen és a nyugalmon túl kimarad a
képből? És miért nem elégednek meg ezek az emberek az
itteni szépséggel, mi vonzza őket a túloldalra? Lehet, hogy
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a képen kívül még szebb, még izgalmasabb az élet? Vagy
éppen ellenkezőleg: lehet, hogy valami riasztó dolog van a
távolban, amire oda kell figyelni?

Valamilyen rejtély bújik meg ezen a festményen, még
ha máskülönben elandalító is a Grande Jatte. Fenséges,
elegáns rendjét csak a képen túli ismeretlen világ fenyegeti
– de az is legföljebb gondolatainkban. Az első rácsodálkozás
után feltűnik Seurat pointillista technikája, amellyel be-
lülről, pontokból építi föl a nagyobb szerkezeteket, ám
azok csak nagyobb távolságból állnak össze: ha közelebb
megyünk a képhez, minden elemeire esik szét. Ahogy a
valóságban is. Már azt hisszük, megismertük a világot, min-
dent látunk, mindent értünk, de ha közel megyünk hozzá,
minden homályos lesz – a tökély legföljebb csak távolról
igaz. Apró ecsetvonások sejtjeiből áll össze a kép teste, és
közben nem tudjuk elfelejteni, hogy bármelyik pillanatban
minden széteshet, felbomolhat. Az élet rendje látható a ké-
pen. Egyszerre tökéletes és minden ízében tökéletlen.

Pipázó, lovaglósapkás férfi hever bal oldalon, az előtér-
ben, félig mögötte egy nő, maga mellé tett legyezővel, ke-
zében valamilyen ruhadarabbal, esetleg varrnivalóval, előt-
te meg egy cilinderes, sétabotos férfi. Szerelmi háromszög?
Talán egy lelki válság kellős közepén vannak, amikor már
mindenki mindent tud, de még másfelé néz, hogy ne kell-
jen a másik kettőre pillantania? A hármashoz még egy szép
nagy fekete kutya is csatlakozik a fűben szaglászva. Valami
van ott. De mi?

Középen napernyős lány a füvön, mintha a kissé távolabb
álló kürtöst hallgatná, mellette valaki a kezében lévő
virágcsokorral bíbelődik. A füvön egy másik csokor is hever.
Vajon kapták? Adják?

Szemben egy fiatalasszony közeledik kisgyerekkel. Úgy
jönnek, olyan határozott tartással, mint akik tudják, kivel
fognak találkozni. Nem tétováznak, haladnak egyenesen
előre.
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Balra egy vízparton álló, horgászó nő, aki árnyékot vet
egy ülő alakra. Nem a hal a fontos, hanem az édes semmit-
tevés, amely még nem várt eredménnyel is kecsegtethet.

A horgászó nő háta mögött egy láthatóan idős, kissé gör-
nyedten ülő asszony és – ruhájából ítélve – az őt kísérő nő-
vér, nekünk háttal. Az öregasszonyt valószínűleg bántja a
nap, behúzódik az ernyője alá. Talán utoljára van itt kinn,
hogy még egyszer közelről szemügyre vegye a nyüzsgő éle-
tet.

Távolabb az a bizonyos kürtös férfiú. Kinek fújja vajon?
És miért itt, ennyi ember előtt? Vagy utána kalapozni fog?
A búr-, a búr-, a búrkalappal?

Még messzebb, a kép közepén egy nő ölel át egy fehér
inges férfit, a közelükben, egy fa tövében magányos férfi
üldögél. Magába néz, vagy ellenkezőleg: másokat figyel?

Balra, jóval a kürtös mögött, a háttérben, két katona dí-
szes, színes egyenruhában, szorosan egymás mellett. Mint-
ha egymáshoz nőttek volna. Nincs elegük egymásból a se-
regben? Ide is együtt jönnek? Vagy egybeforrt kettősükön
jobban megakad a kíváncsi női szem?

A Szajnán talán egy evezősklub edzést tartó tagjai,
vitorlások, csónakázók, a távolban egy kis gőzhajó. Gaz-
dagok, szegények. Párizs, sziget, Szajna-part. Mindennek
idilli helye van, fának, fűnek, víznek, égnek, embereknek,
futkározó háziállatoknak. És idilli ideje. Egy pillanatig tart-
hat. De ennyi talán kijár nekünk. Meg nekik.
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