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Havazás a vásznon és a szövegtérben

Dolgozatom magja egy olyan rövid intermediális, komparatív vizsgálat, mely-
nek egyik meghatározó pólusát, a 19. és 20. század fordulójának kiemelkedő 
alkotóját már a cím megidézte, hisz Nakonxipán, mely gazdag képzeletének 
vizuális, szövegi kivetülése, saját művészetének határain kívül jutva több je-
lentős irodalmi alkotásban is feltűnik. Juhász Gyula, kivel Gulácsy életre szóló 
barátságot kötött, indította útjára a nakonxipáni motívumot, mely többek 
között Weöres Sándornál, Kormos Istvánnál, Petri Csathó Ferencnél köszön 
vissza. Ebbe a sorba illeszkedik bizonyos értelemben Juhász Erzsébet 1984-ben 
megjelent Gyöngyhalászok című elbeszéléskötete, melyben ugyan felfedez-
hetünk nakonxipáni utalásokat, elég csak megnéznünk az egyik írás címét 
(Nakonxipánban hull a hó), ám a szerző az irodalmi megnyilatkozások helyett 
feltételezhetően egyenesen Gulácsy festményeiig nyúlt vissza. Erre utalhat 
a következő idézet is az Esti följegyzések című esszékötetéből: „Tél-élményeim 
legszebbike Gulácsy Lajos Na’ Conxypanban hull a hó című festménye. […] 
Nakonxipánban minden lehetséges. Csak az bizonyos, hogy tél van. Olyan 
örök, múlhatatlan […]”1. Bizonyos szálak ugyanúgy szövik át a festménye-
ket, mint Juhász Erzsébet elbeszéléseit, természetesen a médiumváltás meg-
kerülhetetlen „buktatóival”, ám a szerzőnő e „gulácsys eszközökkel” egészen 
más Nakonxipánt épít, abban másként mozgó szereplőkkel. Gottfried Boehm 
szerint az „[í]rott vagy beszélt nyelv mint médium olyannyira eltér a falra 
akasztott képtől, hogy a rokonság keresése szinte kilátástalannak tűnik”2, je-
len esetben azonban fontos megjegyeznünk, hogy a nagyszámú motívumbeli 
átszövődés ellenére nem annyira konkrét hatásról, mint inkább az életérzés, 
a művészeti alakítás hasonlóságáról van szó. A dolgozatban, mielőtt rátérnék 
az összehasonlítás alapjául szolgáló három szempontra, egy rövid kitérő erejéig 
ismertetem Gulácsy nakonxipáni rajzait és írásait, meséit. 

1 Juhász 1993. 78.
2 Idézi Thomka 1998. 9.
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A nakonxipáni motívum köré csoportosuló irodalmi és képzőművészeti 
alkotások egy külön, nagyon jellegzetes, markáns jegyek által meghatározott 
szegletét képezik művészetének, melyben egészen másfajta alkotási stílust való-
sít meg. „Nakonxipán volt az ő hazája, ez a furcsa ország, amely szerinte Japán 
és a hold között fekszik, és amelynek nyelvét ő tudta csak beszélni az összes 
földi emberek közül. Beszélt is, írt is sokat nakonxipánul, és a képein gyakorta 
szerepeltek ennek az álomtartománynak apró, mulatságos lakói.”3 Már 1903-
ból ránk maradt egy rajza, a Na’ Conxypani jegyespár című, melyből arra kö-
vetkeztethetünk, hogy nagyjából a pályakezdéssel esnek egybe az első ehhez 
kapcsolódó alkotások.4 A festészeti vonatkozások szintjén, ha csak egymás 
mellé tesszük két majdnem azonos időben keletkezett képét, nagyon könnyű 
észrevenni a különbségeket. Például az 1908-as Eksztázis című mű testesíti meg 
azokat az értékeket, melyek Gulácsy nagyszámú festményét meghatározzák: 
mintha kiiktatná a vonalakat, s csak elmosódó festékfoltokkal elevenítené meg 
jeleneteit, melyek pontosan e homályos vibrálás folytán lesznek megfoghatat-
lan látomások. Festői bravúrja viszont éppen abban rejlik, hogy tökéletesen 
megérzi a kép elemeinek harmóniáját, s a belőlük születő hangulatiság, érzéki 
erő, szenvedély nem engedi őket lebegni. Gulácsy 1909-ben készítette Cökxpon 
című rajzát, mely teljes mértékben nakonxipáni hangulatot idéz: egy nyugodt 
kisváros délutánjának pillanatképét látjuk, az utcán kissé groteszk, feltűnően 
színes ruhákban járó emberek sétálnak. A vonalak itt valóban határjelölők, 
az általuk elválasztott mezőkben nem keveri a színeket, hanem azokat ponto-
san „úgy színezi ki, mint a meseillusztrátor: homogén kék, zöld, vörös és sárga 
foltokkal, illetve festékpöttyökkel. Kevesebbet bíz a színek költészetére, annál 
többet a bizarr rajz groteszk kacskaringóira”.5 A nakonxipáni rajzokon tehát 
egy egészen másfajta „kifejezéskészletet” talál: határozott vonalakból kelnek 
életre e formájukban, színezetükben torz figurák.

Az írások a rajzokhoz, festményekhez képest csupán olyan értelemben emel-
kednek ki, hogy ezekben sokkal részletesebben kidolgozható a mesebirodalom 
valamennyi sajátossága: tud közölni egy külön szótárat, beszélhet a pénznem-
ről, a földitől különböző időről, mértékegységekről stb. Ha az ezen csoportba 
tartozó képeket mint meseillusztrátor készíti el, a történeteket mint vérbeli 
meseíró írja. Kicsinyítő képzővel ellátott, sokszor hangulatfestő szavai, a sze-
replők figyelemfelkeltő nevei, a történet narratív struktúrájának kidolgozása 

3 Juhász 1925.
4 Szabadi 2007. 193.
5 Szabadi 2007. 195.
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mind-mind egy csodás mesevilágot varázsolnak elő. Szabadi egy labirintushoz 
hasonlítja Gulácsy „na’ conxypánságát”6, mely végignyúlik egész munkássága 
alatt, s az „összefüggő járatokról” sem feledkezhetünk meg, hiszen például 
Huttertonn, kit a művész alteregójaként azonosíthatunk, több történetben 
is feltűnik. 1911-12 körül egyre több utalást találunk eme valóságon kívül 
eső helyre: „a sáncok úgy sokasodnak, ahogyan a kortárs művészeti életből 
mindinkább kisodródik a perifériára”.7 A későbbiekben még visszatérek majd 
rá, hogy munkásságának egészére nézve milyen változások kezdődtek meg 
pontosan ezekben az években, ám fontos már most kiemelni, hogy e folyamat 
lekövethetőségi körén, amikor tehát nemcsak magánemberként, hanem művé-
szetét tekintve is mindinkább eltávolodik a kortárs művészeti élettől, természe-
tesen a képzeletbeli tartomány sem esik kívül, hisz Na’ Conxypánra pontosan 
úgy volt szüksége, „mint egy olyan megnevezhetőségre, amely legalitást ad 
a különcködésének”.8 E rövid kitérő után rátérnék a Gyöngyhalászok Gulácsy-
alkotásokkal történő összehasonlítására a következő három szempont alapján: 
játék a szerepekkel, álom és hallucináció, Nakonxipán és az emlékek.

Játék a szerepekkel 

Gulácsy állandó témái közé tartozik a képein gyakran megjelenő nőalakok mel-
lett az önarckép, ezeknek festését is nagyjából 1903-1904-ben kezdi. Portréin 
nemcsak egyszerűen önmagát ábrázolta, hisz előfordult, hogy maszkot öltött, 
s színekbe öntve a világhoz való viszonyát fejezte ki. 1903-ból több önarcképe 
is fennmaradt: Önarckép esti fényben, Önarckép szerzetesruhában, Cogito ergo 
sum. A kor valósága olyannyira kiábrándította a művészeket, hogy menekülési 
útvonalakat kerestek, s a természet mellett pontosan erre szolgált a művészet is, 
mely elvágyódásuk egyik megtestesítője lett. Ez megvalósulhatott térben (pél-
dául Gauguin), időben (például preraffaeliták), vagy épp ezekből az őrületbe, 
s e tendencia szinte magától értetődően elhozta a Shakespeare-i hősök, Don 
Quijote, a bohóc figurája iránti vonzódást. 1912-ig a szecesszió őrület témája 
gyakorta feltűnik a Gulácsy-festményeken is: önarcképek keretein belül talál-
kozunk a bolond figurájával, mely nála nem szerepként jelenik meg, hisz a mű 
tárgyából adódóan sokkal konkrétabb lesz az azonosulás.9 A „piktorlírikus”10 
6 Szabadi 2007. 193.
7  Szabadi 2007. 207.
8 Szabadi 2007. 193.
9 Gerevich – Ungvári 1977. 97-100.
10 Szabadi 2007. 76.
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a végletek kötelén egyensúlyozva, hisz hol abbéként, hol cinkos csavargóként 
ábrázolja magát, a magasban tudott maradni, sőt ezáltal, a szerepek játékával 
jutott oda: életében is szerette a különös maszkokat, Hamletnek öltözni, rene-
szánsz kosztümbe bújni. Picasso harlequineket festett, míg Gulácsy maga vált 
azzá a bohóccá, aki oly fájdalmasan veszi tudomásul magányosságát, az életbe 
vetettséget, hisz „maskarás önarcképein – vagy még nyersebben, éppen a bo-
lond maszkjában – vált maszktalanná, hiszen az álarc nem elfedte, hanem 
felfedte szemérmesen rejtőzködő lényét”.11

Tematikus egyneműség tartja össze a Gyöngyhalászok szövegeit, nagyjá-
ból egy szóban összefoglalhatjuk a mű szervező elemét: emlékezés. A szerző 
„térben-időben lazán elhelyezett, szigorúan behatárolt, hihetetlenül szűk mik-
rovilágot ábrázol”12: a családtagokhoz, a családi élethez kapcsolódó múltbéli 
események kerülnek elő porosan a fiókból, s újból kifényesítve elevenednek 
meg. A közeg ilyennemű megválasztásával az elbeszélő egyszerre tud részese 
és tárgyilagos szemlélője lenni a bemutatott világnak. A tematikus egynemű-
ség ellenére a Gyöngyhalászok elbeszélés-töredékeit nehéz szűkebb értelemben 
véve egy kerek egész történet részeiként olvasni; ezen külön nehezít még az is, 
hogy nem ugyanazokkal a karakterekkel találkozunk, vagy épp nem tudjuk 
biztosan, az adott narrátori hang kihez kapcsolható. Ilyen szempontból csak 
az utolsó, Gyöngyhalászok című rész egységes, mely öt írást fog össze: ezekben 
nagyjából ugyanazok a családtagok vonulnak fel. Varga Zoltán a szereplőkről 
szólva azt írja, hogy „hála a szerző finoman halvány színeinek, pókhálóvékony 
vonalainak […] egyszerre elevenként, de valószínűtlenül is”13 jelennek meg. 
A kidolgozásukat leginkább kifakult képek figuráihoz hasonlíthatjuk14, melyek 
szinte a felismerhetetlenségig elhalványulnak: egy-egy jellemző tulajdonság 
már karakterkonstruáló erővel bír, ám egyeseket ténylegesen a hiányok határoz-
nak meg, a folytonosan elmulasztott lehetőségek és rossz döntések. „Mégsem 
az ajtót kereshette, hisz ott állt féllépésnyire tőle, úgy tűnt nekem, mintha egy 
képbe akarna mindenáron belépni, csak még nem találja a lépcsőfeljáratot”15. 
A műben lévő képi utalások legtöbbször az eltárgyiasuláson keresztül az em-
lékezés megszépítő erejét juttatják kifejezésre. Az önelidegenedett testek mint 
múltbéli fájdalmas élmények élő hordozói (sikertelenül) próbálnak belépni 

11 Szabadi 2007. 257.
12 Hódi 1985. 125.
13 Varga 1985. 407.
14 Radnóti 1991. 186–189.
15 Juhász 1984. 56.
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abba a statikusságba, melyben immáron fotográfiákká alakulva kiszakadhatnak 
az élet kilátástalan körforgásából, megvédve magukat mindenféle változással 
szemben, az emlékezet „pozitív munkájára” hagyatkozva. 

A Gyöngyhalászok esetében ugyanúgy tanúi lehetünk az elbeszélői hang vál-
togatásának, mely, a festményekkel ellentétben, nem annyira a több oldalról 
történő megközelítést, megismerést szolgálja, hisz, mint ahogyan már utaltam 
rá, csak nagyon kevéssé vannak egyénítve a szereplők. A kötet vége felé ha-
ladva erősödik ez az atmoszféra, melyben fokozatosan lesznek homályosak, 
kifakultak a szereplők, teljesen jelentéktelenné válik a karakterek szétválasztása. 
Az elbeszélések ily módon történő kidolgozásának oka az lehet, s ezzel szeret-
nék a következő összehasonlítási ponthoz kapcsolódni, hogy az, amit a szer-
ző keres, „nem a világ tárgyi rekvizitumai között”16 van, hanem „a tulajdon 
lelkünkben, képzeletünkben és hitünkben, egy szóval lényünk legmélyebb, 
oszthatatlan alaprétegében”.17 Az egyéni, felszínes vonásokat háttérbe szorítja 
a nakonxipáni körforgás, mely minden szereplőt, megteremtve az egyetlen 
fontos azonosságot, meghatároz.

Álom és hallucináció 

„[A] magyar neoavantgárd irodalom jelentős része a  határokon  kívül  keletke-
zett: a szomszédos országokban – elsősorban Jugoszláviában –, Franciaországban 
és más európai országokban, valamint a tengeren túl, az Egyesült Államokban 
és Kanadában. Hozzáteszem: ugyanabban a korban, azonos időhatárok között, 
magyarul”.18 Nemcsak jugoszláviai, hanem a neoavantgárd szélesebb perspek-
tívájának szempontjából is kiemelendő az 1965-ben induló Új Symposion, 
melynek újító, irodalmi és képzőművészeti színtereken egyaránt megvaló-
suló törekvései nem hagyták érintetlenül a lap második nemzedékéhez tar-
tozó Juhász Erzsébet prózai opusát sem: legtöbb alkotása, így a dolgozatban 
tárgyalt is, magán viseli a hagyománytól való eltávolodás jegyeit, mint ahogy 
erre Sági Varga Kinga is utal tanulmányában.19 A neoavantgárd (poétikai) 
eljárások felbukkanása különböző intenzitással és módokon figyelhető meg 
az egyes művekben; Fényben fénybe, sötétben sötétbe című kötetében sok-
kal inkább tanúi lehetünk a szöveg látványbeli kiaknázásának, hisz „[a] szö-
veg képi/látható, tipográfiai szerkezeti elemei befolyásolják az olvasást.  
16 Juhász 1993. 42.
17 Juhász 1993. 42.
18 Deréky 2004.
19 Sági Varga 2015. 53–60.
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A tipog ráfiailag hagyományostól való eltérés felerősíti a vizuális konnotációt, 
esztétikailag válik funkcionálissá, új struktúrát hoz létre az értelmezésben”.20 
Ezzel szemben a Gyöngyhalászok a szöveg narratív struktúrájának töredékes 
felépítése által rokonítható a neoavantgárddal. Szürrealisztikusan felépített, 
víziószerű képek teszik lehetővé a Juhász Erzsébet megalkotta tárgyi való-
ság díszletei mögé való betekintést, s ezért lesz az emlékezés mellett kiemelt 
szerepű motívum az álom és hallucináció, illetve a lázálmok betegségkor. 
Az írások többsége mozaikszerű, s az „atmoszféra-költészethez”21 áll közel. 
A kötetet fellapozva az elbeszélés szerepel műfaji megjelölésként, ám mindez 
problematikus az annak kereteit nemcsak határozottan feszegető, de egye-
nesen átlépő írásmód miatt. „Anekdotamorzsákat”22 kapunk, „karcolatszerű 
hangulat- és állóképeket”23, az események lineáris levezetése helyett. Mindez 
tehát elsősorban az írásokban erősen leredukált cselekménnyel magyarázható: 
némely elbeszélésekben a szürrealisztikus, az álom „kaotikus logikáján” nyugvó 
leírások csak mintegy betétként épülnek be a szövegbe, ám a legtöbb esetben 
nincs meg az a stabil narratív struktúra, melyet ezek belülről lazíthatnának fel. 
Ehelyett emlékszilánkokat kapunk, érzelmektől átitatott és vezérelt múltidézést. 
Juhász Erzsébet szavakból mondatokat épít, jelentésekből képeket, olyan vízi-
ókat, melyek megkísérlik visszaadni a tudat legmélyebb rétegét, ahol minden, 
még ha a hétköznapi látásmódnak felfoghatatlan is, megtalálja a helyét egy jól 
felépített összefüggésrendszerben. 

Gulácsyt egész munkássága során a „besorolhatatlanság átka”24 üldözte: 
alkotótevékenységében számos irányzattal kapcsolatba került, ám művei ma-
radéktalanul egyikkel sem azonosíthatók. Megfordult ugyan Párizsban, ám 
Olaszország mint a reneszánsz bölcsője volt rá a legnagyobb hatással.  A holnap 
művészének keze a múltban tapogatózik: ezen életérzés a preraffaelitákkal tet-
te rokonná, ám a hasonlóság nem terjed ki a formai megoldásokra is. Sajátos 
életkörülményeket keresett, melyekben ihletet nyert, ám ami még ennél is 
fontosabb: ezekből a reminiszcenciákból táplálkozva dolgozta ki válaszát a kor 
égető kérdéseire. Szárnybontogatásakor még a szecesszióra jellemző dekorati-
vitást és a természeti elemek gyakori szerepeltetését emelhetjük ki. Gulácsynál 
a téboly első jelei 1909 körül jelentkeznek, s ekkorra tehető leg sikeresebb 

20 Sági Varga 2015. 58.
21 Radnóti 1991. 188.
22 Radnóti 1991. 187.
23 Varga 1985. 407.
24 Szabadi 2007. 9.
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alko tói periódusa, mellyel kapcsolatban Szabadi jegyzi meg, hogy „a kép, illetve 
a festék már korábban is érzékelt elanyagtalanodása most már szembeötlő”25, 
feltűnő elmozdulás figyelhető meg az absztrakt, légies, groteszk irányába. 
Mindez nem mással, mint „Gulácsy megbolydult lelkének és ezen keresztül 
látásmódjának hasonló jellegű változásával”26 magyarázható, természetesen 
az évek előrehaladtával lassan kibontakozva. Fokozatosan távolodik el a stí-
lus- és korreminiszcenciáktól, művészete „periferikussá” és „gyökértelenné”27 
válik, leginkább talán az egyes avantgárd irányzatok jegyeivel lesz rokonítható. 
Gulácsynál ezek az ösztönösen alkalmazott eljárások akkor tűnnek fel a fest-
ményeken, amikor azok mozgalmi szinten még messze nem bontakoztak ki: 
„Kultúrtörténeti jelentőségűnek tartjuk a korszakváltás és személyiségváltozás 
e találkozását: schizophreniája akkor távolította el a szecessziótól, amikor 
a szecesszió maga is elhalt (1909-1916). Magatartásdimenzióban tekintve kor 
(szecesszió) és betegség (schizophrenia) ellenkező irányba mozdult (ebből 
vezethető le „anakronizmusa” is)”.28 Az avantgárdhoz érve fontos tehát ki-
emelnünk, hogy a Gyöngyhalászok szürrealisztikus képeihez hasonló vizuális 
megvalósításokig csak munkásságának kései időszakában jut el. Egyik legki-
emelkedőbb festményét említeném meg itt példaként, Az ópiumszívó álmát 
(1913-18). Korábbi műveihez képest sokkal inkább idézi itt meg a tudattalan 
kaotikusságát azzal, hogy a mozaikszerű képrészletek összecsúsznak, az egyik 
elem kettészakítja a másikat, nagyon részletgazdag, és ezzel egyidejűleg össze-
zavaró is. A felszínt elhagyjuk egy pompás víz alatti világ kedvéért, melynek 
fontos tartozéka a rokokósra festett hableány. Mindez nem meglepő ismerve 
Gulácsy műveit, főleg pályakezdő éveiben: több alak rokokó kosztümöt, paró-
kát visel, s mindez az esztéta modernség, szecesszió korában nem hogy nem 
volt visszatetsző, hanem egyenesen a kifinomultság, választékosság minősé-
gével hatott.

Nakonxipán és az emlékek 

Juhász Erzsébet szereplői is nakonxipániak. Gulácsy világához annyiban ha-
sonlít az övé, hogy ez is valóságon kívül álló, ám fontos hozzátennünk, hogy 
az akkori valóságon, hisz itt nem egy képzelet kreálta birodalom, hanem az em-
lékeké, a múlté. A korábban megtörténtsége folytán reked ez kívül a jelenen. 
25 Szabadi 2007. 81.
26 Szabadi 2007. 239.
27 Gerevich – Ungvári 1997. 104.
28 Gerevich – Ungvári 1997. 106.
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A mű vibrálását az teremti meg, hogy a felidézett események, a visszaemlékezés 
természete folytán, hol megszépülnek, hol feltépnek régi sebeket, a feszült-
séget csak újrateremtve. A történetek szereplői mind gyöngyhalászok, akik 

a jelen apró szigetéről néha elrugaszkodnak, 
hogy emlékfoszlányok után keresgélhesse-
nek, hisz ezekből a múltbéli hibákból és 
döntésekből építik fel önmagukat, ezeknek 
fényében tudnak kialakítani egy bizonyos 
viszonyulást az éppen meglévőhöz, s ezért 
lehet az emlékezés egyszerre a „legeleve-
nebb jelen idő”, a „mindvégig kristályosodó 
jelen idő”.29 A múlt felidézése sokszor zené-
ből vett képekkel kapcsolódik össze, hisz 
Neorcsics nagymama, de mindenki más 
is „vezényli egy réges-rég szétszéledt zene-
kar itt felejtett hangszereit beintve a fülelés 
mindent egyenrangúsító csöndjében figyelő 
magamagát, midőn – milliónyi részecskére 
osztódva, avagy milliónyira sokszorozódva 
talán -: játszani kezd”.30 Az életük során ma-
gukkal cipelt számtalan emlék meghatározza 
és alakítja őket, pontosan ezért van szükség 
a felelevenítésük képességére, a képek általi 
bebalzsamozásukra, mert mutatják az utat, 
amit megtettek, és aminek tükrében érté-
kelhetik a mindenkori jelenüket. A múlt 
nem süllyed el, csak egy üvegajtó csapódik 

rá, melyen átlépni sosem, de visszanézni annál inkább lehet. Ezek az elillanó, 
visszafordíthatatlan pillanatok sokszorozzák meg őket, milliónyira. 

Még két idekapcsolódó motívumot emelnék ki: ugrás (folytonos visszaesés), 
vonat (úton lenni). „A legmélyén, kedves barátom, arcpirítóan közönséges 
minden heves érzelem. Minden emelkedettség csak látszat, otromba imitációja 
valaminek, akár városunk színpadán a festett erdő s a zúgó szélvihar. Minden 
heves érzelem talán csak arra jó, hogy megbizonyosodjunk: fölemelhetetlenek 
vagyunk, pallérozhatatlanok igazából. Vagy mégis a fölszárnyalás íve a fontos? 

29 Juhász 1984. 36.
30 Juhász 1984. 91.

Na'Conxypanban hull a hó, 1913.
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Az ideiglenes elváltozás lenne az emberileg egyedül lehetséges átváltozás?”31 
A kötet elbeszéléseinek mindegyike, az emlékezést választva módszerül, válasz-
variációként fogható fel a kiemelt idézet kérdéseire, hisz többször megemlíttetik 
a műben a dobbantás, ugrás, majd a folytonos visszaesés. A karakterek készü-
lődnek valamire, minden kísérletük az átjutást szolgálja, mely végül is sosem 
valósul meg. Olyannyira lefoglalja őket az igyekezet, hogy egyesek egyáltalán 
nem, míg mások is csak későre, keserű belenyugvással veszik tudomásul, hogy 
nem tudnak célba érni. Egy körforgásszerű folyamatba ragadtak, melyben min-
den emelkedettség csupán ideiglenes, pillanatokig tart, s a fellendülésért újra és 
újra dobbantani kell. A cél nem az út végén van, hanem az ezen való haladásban: 
„valamennyiünknek úgy tűnt, távozóban is ugyanott állunk ugyanúgy, tapodtat 
sem mozdulva odébb. Így aztán útban voltunk már javában, amikor mintha 
csak a peronon álldogálva intenénk utána valamely boldog távozónak”.32 Azok 
a múltbéli rossz döntések, folytonos visszaesések, melyeknek életük kisiklását 
betudják, építik fel őket, s „ez a kicsorbultság ma már nem más, mint ő maga: 
egyadta csorba ragyogás”.33 A harmadik szempont alatt a Gulácsyról szóló le-
írás Na’ Conxypanban hull a hó című festményére, az ahhoz rendelhető írásra, 
Az egynapos hóra, valamint Juhász Erzsébet elbeszélésére, a Nakonxipánban 
hull a hó címűre terjed ki. A megnevezett képen egy kávéházban üldögélő 
egyént látunk, s itt nem mellékes a helyszín megválasztása; a századforduló 
művészeinek látásmódjától nem választható el a nagyvárosi élet ébredezésére 
való érzékenység, az, ahogyan az urbanizálódás beleitta magát alkotásaikba 
is, s a kávéház szerves része, sőt, egyik szimbóluma lett e változásnak a való 
életben, illetve ezáltal a művészetben.34 Gulácsy festményének és az ahhoz 
rendelhető írásnak összevetése azért is érdekes lehet, mert első pillantásra 
halvány remény mutatkozik a novella bevezetőjének ekphrasziszként való 

31 Juhász 1984. 32.
32 Juhász 1984. 90.
33 Juhász 1984. 60.
34 „A 18. század eleje óta a kávéház az európai városlélek kifejezője, elválaszthatatlan a nagyvárosi 

polgár mítoszától. Míg a bor a nyugalmas, vidéki, természetközeli élet szimbóluma, addig 
a kávé a mozgás, a városi forgatag élénkítő-bódító esszenciája. Míg az egyik a pincék mélyére 
vonzza hódolóit, a másik az utcák, terek örökké nyugtalan világát tárja rajongói elé: hívei nem 
bújnak el a világ elől, tágas ablakok mögött, jól belátható enteriőrök közepén ülve szemlélik azt. 
Gulácsy számára azonban minden bizonnyal más okokból vált vonzóvá a kávéházak atmoszfé-
rája. Itt ugyanis minden belépő egyenlővé válik, minden vendég levetheti társadalmi kötelékeit, 
s bekerül egy olyan térbe, hol nem a külső, reális világ utált szabályai kormányoznak. Olyan 
érzés kerít hatalmába, mint egy hosszú, önfeledt utazás közben, elszakadva a hátrahagyott 
gondoktól, s még távol a megérkezés szorongásaitól.” (Molnos 2015.)
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ér telmezésére, ám véleményem szerint a vizuális reprezentációk verbálisba való 
átültetése helyett itt inkább „értelmezési fogódzókat” kapunk35, melyek egészen 
más irányba mozdítják a kép lehetséges interpretációját. Ha Milián Orsolya 
definícióját vesszük alapul, mely „olyan gondolatalakzatként érti az ekphra-
sziszt, amely a verbálistól eltérő médiumban keletkezett reprezentáció leírását 
viszi színre úgy, hogy a másik reprezentációs jellegét, megcsináltságát, vala-
mint fizikai hordozóeszközét, azaz közegét, a materiális megjelenést mindig 
jelöli”36, egyértelműen elvethetjük a novella ilyen irányú megközelítését, hisz 
a bevezetőben semmiféle külső, „reprezentációs jellegre” való utalás nem tör-
ténik. Az egynapos hóban a következőket olvashatjuk: „Csendesen hullott a hó, 
furcsa karácsonyi illat járt át mindent. A berber- és olajfák gyantás illata volt ez. 
A nyurga fekete ciprusok és a kövér babérfák sóhajtoztak. Halkan barangolta be 
ez a sóhaj az egész vidéket. A nagy pihék szállottak csendesen, befödve a házak 
pirosan-tarka födelét. December volt, és máris olyan különös tűzzel villantak 
meg az élénkzöld veteménytáblák künn a kertben, a piros narancsok pedig 
vidoran pislogtak ki fehér sipkájuk alól. Úgy néztek ki, mint jól táplált, apró 
mesegyerekek. Halkan vallották be szerelmüket Tél és Tavasz”.37 Noha a no-
vella egyértelműen az évszakok felfordulásáról tanúskodik, részletes leírással, 
a festményen mindez kevéssé tapasztalható, a gömbök gyümölcsök helyett 
karácsonyi díszekként is megállják a helyüket, a zavar legkisebb jelét is felosz-
latva, illetve egyáltalán meg sem teremtve. Az írásban a táj leírása kap kiemelt 
szerepet, a kint sétáló emberek bármiféle említése nélkül, míg a festményen 
éppen ők lesznek kivehetők a háttér sötétségbe vesző elemei helyett. Ám ha 
a kép ajtón túli és inneni világát hasonlítjuk össze: a távoli elemek erőteljesebb 
színekkel megfestettek, míg az előtérben lévő kávézóbelső elmosódó. A vizes 
üveg és a hozzá tartozó poharak rendezettsége ellenére, ha jól megfigyeljük, 
a székek és az asztalok erős körvonalai „befejezetlenek”, mintha minden egy 
kékes ködben úszna. A kép címében felmerülő „helynév” ellenére nem tekint-
hetjük ezt a művet „szokványos nakonxipáninak”, hisz a korábban már említett 
torzságot, erős, homogén színeket itt magába olvasztja a kék több árnyalata, 
melyek egyértelműen az egész alkotást meghatározzák. A nakonxipáni furcsa 
népség itt most visszavedlik az utca egyszerű emberévé. A képen üldögélő 
egyén arca kifejező, erőteljes merengés olvasható le róla. A meseillusztrátor 
35 A festmény hátterében halványan kivehető a farmacia szó első hat betűje, míg a novellából vilá-

gosan kiderül, hogy a kávéházban üldögélő Giacomo Fiori egy „szegény farmacista”. (Gulácsy 
1989. 119.) 

36 Milián 2009. 29.
37 Gulácsy 1989. 119.
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itt mintha átadta volna helyét a különcködő festőnek: az elemzett festményt 
a magányos bensőségesség teszi nakonxipánivá, a külvilágtól való elválasz-
tottsága. A mű nyugodt, melankolikus hangulata utalássá lesz Nakonxipánra 
mint bensőséges elvonulásra alkalmas lelki tájra. A kávézó ablaka lehetővé 
teszi a kitekintést, s egyben el is választja a teret. Ám az odakészített poharak 
mintha megnyitnák azt a másik irányba, hisz a nézőpont megválasztása miatt 
olyan érzésünk lehet, hogy pont a szemlélő kap egy asztalt. Kétszeres határ 
vagy épp kétszeres összekötő kapocs közt üldögél Giacomo, kinek nevét is 
csak a novellából tudjuk, s azt sem sejthetjük, hogy rég otthon kellene lennie 
feleségénél. Mint ahogy már említettem, a novella bevezetője valamelyest le-
írja, ám sokkal inkább más irányba tereli a kép értelmezési lehetőségeit (a na-
konxipáni bensőséges magányba burkolózott alak helyett már az elszundikáló 
Giacomót látjuk, az egyszerű polgárt, ki egyhangú életét megosztja feleségével), 
s túl is lép azon bizonyos szinten, hisz nem a kávéházi jelenet lesz a központi 
cselekmény, hanem a Giacomo feleségénél felbukkanó Luigiék megjelenése.
Véletlennek is tarthatnánk a névválasztást, ám Gulácsy öntudatosságát és más 
irodalmi műveit ismerve nem hiába billen a mérleg nyelve a szándékosság 
irányába; például az Álom egy korakeresztény templomról című novellájában 
ugyanúgy a Luigi nevű főszereplő valami többre való elhivatottsága dombo-
rodik ki, Az egynapos hóban ezt még a kisfiú szegénysége és piszkos öltözéke 
sem takarhatják el. A gazdag Umbertónak keserű a hó, míg Luiginak a boldog 
jövő előképét csillantja meg, mely már benne csírázik.

Juhász Erzsébet elbeszélésével azért érdemes foglalkoznunk, mert hangu-
latilag sokkal közelebb áll Gulácsy festményéhez. A Nakonxipánt emlegető 
Kuluncsics Elemér története többszörös keretbe záródik: érdekes módon az in-
dítás itt is egy kávéházi vagy cukrászdai asztalnál való üldögélés, majd a narrátor 
újra elmondja a festő életét, melyről szüleitől és nagyszüleitől hallott. A törté-
netek forrásai és áthagyományozói, kikről egyes szám harmadik személyben 
hallhattunk, legtöbbször jelzés nélkül átveszik a szót, s egyes szám első személyű 
narrátorokká lesznek. Némely jellemvonások, illetve maga Nakonxipán arra 
engedne következtetni, hogy Elemér Gulácsy szövegbeli megformálása, ám 
ugyanannyi ennek ellenében szóló különbség is fellelhető. Nakonxipán itt 
ugyanúgy belső tájként jelenik meg, a „takaros kis” külvilág éles ellentéteként. 
Esélyként, miszerint nemcsak az ideiglenes elrugaszkodás lehetséges. Miután 
Elemér rájön Nakonxipán csupán belsőleg lehetséges megélésére, annak sa-
ját feleségével való megoszthatatlanságára, kinek „nem volt a világon hely, 
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ahol oly jól érezte volna magát, mint a saját takaros kis konyhájában”38, festés 
helyett csupán az üres vásznat bámulja műtermében. A Gyöngyhalászokban 
„gyakran kerülnek férfiak a mélyen vagy színesen élhetetlen - gyönge és asz-
szonyok a formálisan, simán megőrző – erős oldalra”.39 Ez alól a narrátor apja 
sem kivétel, kiről más elbeszélésekben való megjelenése folytán tudjuk, hogy 
családjában ugyanúgy a meg nem értett szerepbe kerül. Nem meglepő tehát, 
miért képes olyannyira megérteni Elemért. Ám az apa „nakonxipáni illúziói” 
helyett a józan, illúziótlan beletörődést választja, s tud ezáltal életben ma radni, 
míg a festőnek egyik éjjel megtalálják a hóban megfagyott holttestét. Talán ezen 
a ponton érzékelhető, hogy a Gulácsy-festménnyel való hangulati rokonságon 
túl miért volt fontos kiemelni a tárgyalt novellát: „bolondos Na’ Conxypan” 
szélesebb perspektívába helyeződik át mint a Juhász Erzsébeti művet feszítő 
húrok egyik elpattanása. A Gulácsy-féle havazással ellentétben, mely írásá-
ban a boldog jövőt csillantja meg, a szerzőnő pontosan a téllel alakítja képpé 
a körforgást, az ebbe való zártságot, a várt megérkezés hiányát, s a szereplők 
ragyognak csak csorbán, „örökkévalóan bedeszkázva e világvégi tél csont-
kemény kérlelhetetlenségébe”.40

38 Juhász 1984. 65.
39 Radnóti 1991. 188.
40 Juhász 1984. 90.
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