
szi tu á ció, a his to ria és a kr o no to posz po é tikai, 
mûvé szet-, il let ve dráma el mé le ti fo gal mai e 
pil la nat ban nem re gény, no vel la vagy drá mai 

szer ke zet, ha nem egy 16. szá za di fest mény a nar -
ra tív olv a sa tá ban ke rülnek egy más mel lé. Az iroda -
lo mel mél e ti ka te gó ri ák kez det tôl fog va je len vol -
tak a ké pelm é le ti mu n kák ban. Le on Batt is ta Al ber -
ti pél dá ul A fes té szetrôl ér te kez ve köl té szet ta ni, re -
tor i kai kat e gó ri ák és ér vek so rá ra tám asz ko dik. A 
his to ria Al ber ti szer int mint ha nem csu pán ké pi 
tárgy, ha nem a kép bôl lét re jö vô, álta lunk lét reho -
zott mi nôség, te hát a kép nar ra tív ol va sa tá nak ele -
me len ne, ami egy ben egy her me neu ti kai vi szony 
ki ala kí tás á ra utal. A fes tô mû vé nek nagysá gát a je -
le net (is tor ia) ad ja, a tör té net bôl (his toria) na gyobb 
di csô sé ge szár ma zik az al ko tó szel lem nek, mint a 
ko losszus ból, ol vas suk.2 A his to ria foga l mát leg -
inká bb mi nt a fe s tô narr a tív in venci ó ját ért el mez -
het jük, mint azt a tör té ne tet, il let ve je le ne tet, ame -
lyen ke resz tül a kép a ma ga mû vé szi ha tását ki fejti.3 
Al ber ti elmé le te a re tor i kai és a le het sé ges kép her -
me neu ti kai elem mel lett az ért ér de mel fi gyelm et, 
mert a törté net fo lya mat sze rû ség é bôl ki emelt ké pi 
je le net a szit u á ció fo gal má hoz ut al ben nün ket. 
Ahhoz a vis zony lag pont o san kö rül í rha tó alap egy -
ségh ez, amely a drá mai csele k ményt és az eg ysze -
rûbb vagy a bo nyo lult abb el be szélô szer ke ze te ket 
egya ránt meg ha tá rozza. Bécsy Ta más drá ma elmé -
le té ben a szi tu á ció a vi szon yok rend sze ré nek az a 
pi l la na ta, amely ben ki a lak ul a vi szony ok válto zá -
sá nak a szük ség sze r ûsé ge. (...) A vi szo nyok vál tozá -

sát elin dító sz i tu á ció vagy a mû ese mény so rá nak 
meg in du lá sa elôtt ala kul ki, va gy az el sô je le ne tek 
va la mel yi ké ben.4 A drá mai struk tú rá ban, a cse lek -
mény szer kez ben azál tal lesz kit ün te tett sze repe a 
szerep lôk köz öt ti vis zony ala ku lá sá hoz s nem csu -
pán az es e mény sor hoz kap csolt szi tu ác ió ka teg ó ri -
á nak, mert ez po ten ci á li san ma gá ban fog lal ja mind -
azt, ami a drá mai vi lág sze rû ségb en tör tén ni fog.5 

Mind két szer ke zet ben, a ké pi ben és a drá ma i -
ban is ész lel he tô a kon tí nu umra, a re á lis vagy virtu -
á lis es e mény sor ra va ló uta lás, il let ve az a jel legze -
tes kon cent rá ció, amely a histo ria, a je le net vagy 
szi tu áció mint kom po zi ci o nál i san kit ün te tett elem 
ki je lö lé sé hez szük séges. A rö vidpr ó zai és a na r ra -
tív mag ra em lé ke zte tô for mák ban, szöv eg tí pu sok -
ban is leg alább ily en je len tô sé gû a ki e me lés, ki met -
szés, el szig e te lés re tor i kai elj á rá sa. „A tö r té nés elôte -
rét al ko tó szitu á ció és alak ará nyo san fel erô sít ett, 
ki éle zett kon tú rú. A ki eme lés egy ben el tör lé se a 
kül sô kö zeg nek, az elôz mény nek és a kö vet kez -
mény  nek. A töm ö rí tô el já rás nyo mán azo n ban az 
élet hely zet sors hely zet té mi nô sül át. Ez az a pont, 
amely meg szün teti a szit u á ció el szi ge telt sé gét, mert 
szi tu ác i ók so rát eg ye sí ti a ki emelt elem ben. A rövid 
 tör té net egyik meg ha tár o zó voná sa, hogy a ki eme -
lés, a ki vál asz tás, az el hag yás gesz tu sa it nem tör li 
el, han em a tárgy ra irá nyu ló ak tivi tást, »a tev é keny -
ség ele ven ö nta paszt alá sá nak mo z za na tait« is ér zé -
kel hetô ál lapo t ban ôr zi to vább.”6 

Ki bé di Var ga Áron a kép re to rik ai rends ze ré nek 
tárgy alá sa so rán ugyan csak érin ti az áb rá zolt szi -
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tuá ció és a cse lek vés fo lya mat kér dé sét: Az a fest -
mény, amely nek egy szer re kell eleg et ten nie a festé -
sze ti re a liz mus posz tu lá tumn ak és a narr a to ló gia 
tör vé nye inek, a cent rá lis pil la natot áb rá zol ja, amely 
át fog ja mi nd a cs e lek mény múlt ját (elô kés zí tés), 
mi nd a jö vôj ét (kö vet kez mé nyek, dé no u eme nt). En -
nek a köz ponti pil la nat nak (preg náns mome n tum -
nak, punc tum tem po ris nak) a ki vá lasz tá sa a mû vész 
leg fon to sabb fel ada ta munk á ja el sô fá zisá ban, az 
in ven ti o ban. Shaf tes bury azt ja va sol ja, hogy a na r -
ra tív té mák at szekv en ci ákra, egy mást kö ve tô cse -
lekm ény moz za na tok ra kell fe losz ta ni, majd hagy -
ni, hogy ar ra a pillanatra ess ék, ame ly még a le küz -
dött neh éz sé gek mar ad vá nyait is jel zi, de már a 
meg ol dás irá nyát is sej te ti. Al ap já ban vé ve te hát a 
fes tô nek a pe ri pete ia pil la na tát kell vá lasz tan ia, azt 
a pil lan a tot, ame lyet mind a poé ti ká ban, mind a 
trag é di a elmé let ben »át csa pási pont nak« vagy »sors -
for dula t nak« ne vezn ek.7 Wolf gang Ke mp két via 
cru cis-tár gyú fest mény pár huz a ma it el e mez ve az 
aláb bi ell en té tes fo ga lom pá rok at em le ge ti: cse lekvés 
vs cse lek e det, tö r té net vs ese mény, ké pi el be szél és 
vs his to ria, meg je len í tés vs meg teste sü lés stb. 

A kü lön fé le mû fa ji szerk e ze tek ta pasz tal a tai, úgy 
tû nik, köz vete t ten hoz zá já ruln ak az egy más sal nem 
azo nos, még is ro kon komp o zi ci oná lis funk ci ót be -
töl tô mû al kot á se le mek nek az ár nyal tabb me gér tés -
hez, mint ami lyen az ese mény sor ral, cse lek mény -
fo lya mat tal és tör té netv o nu lat tal szem be állí tott his -
to ria, szi tu á ció, je lenet, köz pon ti pill a nat. A fo lya -
mat ot le ál lí tó vagy att ól lát sz ó lag el sza ka dó ese -
mény ké pek igen kü lö nös mó don re fe rál nak a nar -
ra tív fol ya mat ra, mely nek ré szei s me ly be a ké pol -
va sás vissza he lye zi ôket. A má sik fe l té te lez é sem ér -
telmé ben itt egy új tör té net létr e ho zá sár ól van szó, 
olyan el besz é lô aktu s ról, me lyet a képb en ér vé nye -
sülô tem por á lis rend alap ján al ko tunk meg. Eb ben 
ol yas fé le egy másra von at koz tat ást, impli ká ci ót fe -
dez he tünk föl, am i lyen Bé csy Ta más sze rint a 

szituá ció és a drá mai vi lág sze rû ség kö zött fenn áll.  
Az ese mény és a fo lyam at, a tör té net és szi tuá -

ció vi szo nyá nak ér tel mez é sé hez azonb an még egy 
ka teg ó ria szük sé ges, amit Wolf gang Kemp8 a M. M. 
Bah tyin ál tal ki dol go zott kro not o posz9 fo ga lomb an 
ta lált meg. A pró za po é tik ai té ridô ka te gó ria új szem -
pon tok kal bôv í ti a Jan vagy Hu bert van Eyck nyo -
mán ké szült Ke reszt vi tel cí mû bu da pes ti10 fest mény 
elem zé sét.11 A to váb bia k ban meg kísér lem a nar ra -
tív képe lem zés ke ret é ben nyo mon kö vet ni a szi -
tuá ció b eha tá ro lá sá nak és a tör té net fol ya mat ér zéki 
me gje le ní té sé nek össze füg gé seit. E mû az út nak 
mint kon tí nu um nak egyetl en sze le tét mets zi ki, 
még is fel is mer he tô ben ne az imp li ká có, Hans Bel -
ting sze rint ugyan is a ki ra gad ott elem a töb bi stá -
ciót is ma gá ban fog lalja. A mo nosz cé nikus kép típus 
te hát egyet len ese mény meg jel e ní té sére össz po n -
to sít, a ke reszt vi tel (via cruc is) és a ker esz tút (a je -
ru zsá lemi hely tar tói pa lo tát ól a Gol go tá ig ve ze tô 
út, Via do lo ro sa, kál vá ria) fo gal mak pe dig, am e -
lyek itt együtt ala kít ják a kom po zí ci ót, nyel vi leg 
csel ek vést, il let ve he lyet je löl nek. A kép tér be li egy -
sé ge egy ben cs e lek mé nyegy ség, a táj beli to pogr á -
fia és a cse lek mény me net pár huz a mos sá gai pe dig 
kü lö nös je len tôs ég gel bír nak. A cse lekvés tér beli és 
idô be li meg hatá ro zott sá gát mû vé szi egy ség be sûrí -
tô ka te gó ria, a kro no to posz itt ma ga az út mint 
cent  rál is elem, az el be szél és te re, a cse lek vés vo -
nat ko zá sá ban pe dig az úton lét: Jé zus az úton van, 
a me ta fo rik us ér tel em vo natk o zás ban Jé zus ma ga 
az út. Ke mp hang sú lyoz za, hogy a Bild ra um és a 
Bet rach ter ra um, a ké pi tér és a sze mlé lô te re sok ré -
tû vi szony rend szert al kot. E vi szo nyok nar ra tív her -
me ne u tik ai vo nat ko zá sai kö zül a fo lya mat és pil la -
nat, moz gás és szem vil la nás nyi szün et vagy meg -
ál lít ott pill a nat, ke z dô pont, köz ép pont, vég pont 
össze füg gése it sze ret ném érin teni.  

A kép né zés el sô tap asz ta lata az elô térbe he lye -
zett, ke reszt et hor do zó Jé zus alak ja: hoz zánk majd -
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nem ô áll a leg köze lebb, ugyanis a fél kör ala kú út -
vo naln ak a fe lén van, az út ka nya ru lat ban. A ké p -
pel mint ta gola t lan egy ségg el va ló el sô tal ál ko zás ré -
sze az a fel is me rés is, ho gy sa ját hely ze tünk, a szem -
lé lô dôk po zí ci ója a Jé zus hoz vi szonyl ag kö zel esô 
pon ton, a kép meg hosszab bí tott elôt e ré ben van ki -
je löl ve. Ha a köz pon ti szit u á ci ót vi szony ként ér tel -
mezz ük, en nek a vi szonyn ak a meg tere m té sé ben 
nem a kép be li ala kok, ha nem elsô sor ban az elôté r -
be ér ke zô Jé zus és a ké pen kí vül ál ló vir tu á lis kép -
olva só vesz részt. A meg ér tô, di f fe ren ci á ló lá tás fe lé 
kö zel ed ve azo no sít juk az el ren dez és fô irá nya it: a fô -
alak egy me net tag ja, az elôt te és mö göt te ka nyar gó 
me net osz lop jobb ról bal fe lé ha lad. Az út kan ya ru -
lat jobb és bal ol da lán, az út men tén ác sor gó em be -
rek, vi zet hor dó asszo nyok cso port ja, egy va kot ve -
ze tô fér fi, egy kere s ke dô féle áll, te hát a je len et pa -
sszív részt ve vô jeké nt egy vir tu á lis kö zösség tag jai le -
szünk ma gunk is. Áll apotu nk a moz dula t lan szem -
lé lôé, s ami még is szün telen moz gás ban van, az a te -
kin te tünk. Ez zel szem ben a me ne toszl op tény le ge -
sen mo zog, ha lad, cse lek vé sét pe dig a tér be li és az 
idô be li össze te vôk kel eg yütt a hang sú lyo zott fo lya -
mat sze rû ség jel lem zi. A ke reszt út nak egy le het sé ges 
út ke resz te zô dést is meg fele l tet he tünk, mely nek hoz -
zánk kö zel esô ré sze, felénk megho sszab bít ha tó vo -
nala nem lát ha tó, ám ha a Jé zus váll án fek vô, el öl -
né zet ben áb ráz olt ke reszt ten ge lyét kis sé meg döntj -
ük, a táj be li el ren de zés ált al fel er ô sí tett mets zés -
pontra még egy ke reszt vo nal ve tül. 

Moz gás és moz du lat lan ság op poz í ci ó ja nem csak 
a me ne tel ôk, a ke resz tet hord o zó Jé zus, Ci ré néi Si -
mon és az ôket kísé rô lo va sok, vala mint a bá mész -
ko dók kö zött ér zé kel he tô, ha nem sa ját ké pol va sá -
si ta pasz ta la tunk ban, a képi me gta paszt alás ban is. 
A kép nek igen sok ele mét a meg áll í tott pill a nat je -
gyé ben ér zé kelj ük: a Jé zus elôtt ha ladó lov as lo -
vának bal el ül sô és jobb hátsó lá ba a le veg ô ben van, 
a je le netet fi gyel ôk kö zött is van két, ép pen most 
érk e zô, jel leg ze tes láb emel é si moz du latú fu tó fi -
gura. A me gál lí tott moz gás ál la po ta nem egy he ves, 
gyors le foly á sú, ha nem egy meg ren dí tô, ki mért 
tem pój á ban is mél tó ság tel jes ese mény sor szekven -
ci á ja. A drá mai szi tu á ció és az Alb er ti ért el me zése 
sze rinti hi s to ria id ô ben vég le te sen be ha tá rolt, perc -
tör e dék, má sod perc nyi idô tar tam. A narr a tív her -
me ne u ti kai meg kö zelí tés ugyan akk or mind több 
ol yan mû al ko tás e le met ol vas ki a kép rend sz e rsze -

rû vi szo nya i ból, am e lyek vi ssza té rí tik a fo lya mat 
ész le lé sé hez. Mi  több, a meg ér té si stá ci ók ado tt 
pilla na tá ban szin te már cs ak a kon tí nu um, lef o lyás, 
rit mi kuss ág, elô re hal adás, te lí tô dés, sûr û sö dés je -
gye i re figy el. A kr o no to posz két ség te le nül igen fon -
tos esz kö ze e je gyek ér tel me zé sé nek. A kép jobb 
fel sô har ma dá ban lá tha tó vár os Je ruz sá lem, amit 
Kemp a zsidó ság kép ze tkö ré vel és tör té ne ti, kul tu -
rális ha gyo má nyá val hoz össze füg gésbe, a kép bal 
fel sô har ma dáb an lát ha tó Ko po nyák hegy ét, a Gol -
go tát pe dig a ke resz tény ség kép ren dsze ré vel azo -
nosí t ja. A zsi d óság vs ke resz tény ség op po zíc ió eb -
ben az ol va satb an a ke reszt út kez dô- és vé gpont ja, 
mely ek kö zött ma ga Jé zus, Jé zus éle te és szen vedé -
sei ter em te nek kapc so la tot.12 

Az út ki indu ló pont ja Jer u zsá lem, az íté let, a le -
ját szó dott ese mény hely szí ne. Mint hogy a tér beli 
el ren de zést is a ké pi nar rá ció esz köz évé, te hát el -
be szé lô vé tes zi van Eyck kö ve tôje, az ese mén ysor 
le zá ru lá sát is meg je le ní ti, elôr e ve tí ti. A Gol go tán 
fo lyó elô kés zü le tek, a ke resz tek fel állí tá sa a be tel -
je se dést, a b ekö vet ke zés ál lapo tát su gall ja, a két 
pont kö zöt ti tar tam tér be li meg fe le lô je az út, az elô -
térb e li pont és ál la pot pe dig Jé zus úton lé te. No ha 
a ki in dul ás és meg érk e zés kö zöt ti tar tamot és teret 
az elô re ha ladás töl ti ki, ért el me zése m ben épp en ez 
a mozz a nat tû nik tar ta mától me g fosz tott, ál lan dó -
su ló ér tele megy ség nek. Az ú jszö vet ségi tör té net -
nek eme ké pi ér tel me zése fel erô sí ti min da zo kat az 
ér te lemsu gal ma kat, me lyek sze rint Jé zus úton lé te 
a zsi dó ke resz tény ci vi li záció transz for má ció já nak 
össze fogla lá sa ként olv as ha tó.  

A mû alk o tás dom i náns té nyez ôi meg kö zelí té -
sem ben az út tér ide je, a tájna r rá ció és a ké pi tér 
ber en de zé se. Ke mp a kö vet ke zô kép pen in terpr e -
tál ja a fes tô ál tal kap cso lat ba ho zott hely szí ne ket a 
ké pi idô szerk e zet vo nat ko zá sá ban: Je ru zsá lem a 
múlt Dort-Ra um-ja, ott ja; a je len Hi er-Ra um-ja, itt -
je az út ka nya ru lat a tör tén e lem hô sé vel, Jé zus sal; 
a jö vô Dort-Ra um-ja, ott ja pe dig a Gol go ta. En nek 
az ér zé kivé tett hár mas ság nak sa já tos op po zíci ók 
és párh u za mos sá gok, alak za ti egy be esé sek és a reto -
ri kai erô sí tést idé zô ké pi el já rá sok fe lelt et he tôk 
meg. Je ru zsá lem és a Gol go ta, mi nt a ké pet két füg -
get len té rrész re ta go ló ele mek (a szét vá lasz tást a 
két domb kö zé esô völgy, fo lyó me der is hang sú -
lyossá tes zi) ma gas sága nagyjá ból mege e gye zik. A 
te kin tetet az egyik ma gas lat ról a má sik ra rend sze -
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rint a jobb ról bal fe lé ka nyar gó me net ve zér li: pil -
lan tá sunk nem a két domb kö zött in gáz ik a kép 
táv la ti ki terje dé sé ben, ha nem az el ô tér beli fé lkör -
ívet kö ve ti. A te kin tet út ját a fe lénk kö ze le dô és a 
tô lünk tá vo lo dó em ber fo lyam irá nyítja. En nek a 
szin te szim met ri kus tér be li ta gol ás nak a lény e gét 
azon ban egy fel tû nô el lent ét ké pezi: az esz mé nyi 
vá ros sal szemb en egy pusz ta domb emelk e dik, egy 
ki ü rí tett, a ko pár ságt ól vi lág o san fény lô la pos fe lü -
let. A köz ép pontján fel ál lí tan dó ke reszt füg gô le ges 
vo na la vél hetô en a vár os fal lal kö rül vett, pom pás 
el ren de zé sû fô vá ros zik ku rats ze rû (a bá be lit idé zô) 
tor nyá nak ma gas sá gá hoz kö ze lít majd. A két cent -
rum, a temp lom és a ke reszt, Kemp ol va sa tá ban a 
két ku l tú ra és a két nagy tör té nel mi kor szak jel -
rend sze re. A kö zöt tük le ját szó dó tör té né sek meg -
ér té séh ez az el ôsz övegh ez for du lunk, ám a Jé zus 
szen ve dé seit el be szé lô evan géli u mok nem nyújt -
hat nak tá maszt an nak a di na mik á nak az ész le lé sé -
hez, amely kü lö nös erô vel von ja be a kép szem lé -
lôt a szem lé lô dés és el mél yül és ál la po tába. 

A kép pel va ló fo g lal ko zást min de nek elôtt két 
moz zanat te szi te lí tet té, ha tás os sá és inte n zív vé. Az 
egyik a tör té nés, fo lya ma tos ság, mozg ás vs ki ra ga -
dott pil la nat, his to ria, szi tuác ió, ese mény kö zöt ti 
fe szülts ég. A pil la natnyi meg áll í tás el le nére to vább -
ra is fenn ma ra dó moz galm as ság, to váb bá az út pon -
to san ér zé kel te tett kez dô- és vég pont ja, a ke reszt -
út hat á ro zot tan ki je lölt irány ai és vissza for dítha tat -
lan sá ga el le nére meg erô sö dô be lát ás: a kép szer ke -
zet leg ha ng sú lyos abb szug gesz ti ói az úton lét le nem 
zá ruló fo lya ma táv al áll nak össze füg gés ben. Ol va -
sa tom má sik tá ma szát a táj narr á ci ó ban ér vé nye sü -
lô ív ek, al ak za tok, for mák, opp o zí ci ók, szer kez e -
tek és irán yok ké pi funk ci ó ja je len ti. A kö r kö rös -
ség, hul lám moz gás, kon cent riku s ság, pár huz a mos -
ság ol yan ér te lem kép zô rit mi kus jele n sé gei a kom -
po zí ci ón ak, ame lyek el sza kad nak az esemé ny sor -
tól, füg get le ned nek a törté net tôl, ö nál ló el be szé lô -
funk cióv al bír nak és saj át nyelv en be szél nek. A 
foly a mat má sik sza ka száb an ép pen ség gel vissza for -
dul nak, alár en de lôdn ek a ke resz tvi tel szak rá lis jele -

n té se i nek és ez zel együtt vál nak a me di tá ció, áh i -
tat, át lé nye gül és esz kö ze ivé. Nem cs ak a Jer u zsá -
lemb ôl ki ind u ló em ber fol yam elre n de zé se kö vet 
egy U-ala kú pá lyát, ha nem ma gá ban a vá ros kép -
ben mint ön ál ló ké pi egysé g ben is a fél kör sze rû el -
rend e zés és e tá gu ló gyû rûs von alak ural kod nak. 
A leg ma ga sabb pon tot jel en tô temp lom to rony is 
fél kört al kot, ezt még le galább 3-4 na gyobb át mé -
rô jû fél kör öv e zi. Kon cent ri kus kör mód já ra tá gul 
a temp lom kö rü li tér, a vá ros és a vá ros fal. Ezt a 
mé lyü lô árok, völgy, fo lyó me der kö veti, ami nek 
for má ját a Gol go tá ban kicsúcsosodó domb hát 
kövei, dom bor za ta meg is méte l nek. A mene t nek lé -
nyegé ben ezek a táj be li adott sá gok biz tos í ta nak te -
ret, ir á nyát is ezek szab ják meg, amely teh át nem 
is kö vet hetne más utat, mint a Je ru zsá lem tôl tá vo -
lodó, ám a kép elô te rében is mét fölf e lé, s kis sé 
vissza ka nya rodó fél kö rí ves út vo nalat. A kép bal ol -
da lán ak fo gak ra vagy karm ok ra em lé ke zte tô váj a -
tai, csú cso san végz ô dô szik la szirtj ei ugya ncsak zá -
ró von al ra eml é kez tetn ek, gyû rû be fog ják a kö zpon -
ti tör tén ést. A táj be li el ren de zés oly er ô sen de ter -
mi nál ja a l eját szó dó ese ményt, hogy az rej tet ten a 
nem tel je sen zárt, ám a be zá ruló kör kép zet ét is fel -
i dé zi. Min de nkép pen ig en erô sen nyo ma té ko sít ja 
a moz gás, irány, men et, hal adás ér zé sét. E kép zet 
el lenp ó lu sa a pil la nat nyi szün et, míg a fes tôi pers -
pek tí va a lát ványt egy ig en mag as ho riz on tú kép -
be be fog ja, a kép nézô he lyét a ké pen kív ü li, kis sé 
meg em elt pont ban lo ka li zál ja, te kin te tét szün tele -
nül mozg ás ban tart ja, jo bb ról bal ra szám ta lan szor 
vé gig já rat ja a táj on és em ber fo lya mon, s vé gül 
egyazon pont hoz, a kere sz tet vi vô Jé zus hoz térí ti 
vissza. Cent rá lis pil lanat, elôzm ény és kö vet kez -
mény, esem ény sor és szi tu á ció nem egy szer re, ha -
nem ig en las san vá lik kü lön és lesz ész lel he tô vé. 
Az új ra kez dô dô ké pol va sás mi nt a kép pel va ló vi -
szo nyunk e lmé lyí té se azon ban olyan benne fogla -
lásokat re gisztr ál, me lyek alap ján a szi tuác i ót a his -
tor i át és a kro no to poszt egy más raut alt, a mû alk o -
tás rend sze ré ben kö zös fel ada tot be töl tô ka te gó -
riák ként ér tel mez he ti.
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