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BEVEZETŐ

.Élni nem kell, írni kell.’

Szentkuthy Miklós ötvenéves írói munkásságát vita és meg nem 
értés, bámulat és lenézés, magasztalás és csökönyös gáncsoskodás 
övezi. Monumentális életműve -  a Kozocsa Sándor-féle bibliográfia 
mintegy 15 000 könyvoldal terjedelmű önálló írásművet és fordítást 
sorol fel, ehhez kell számolnunk száznál több tanulmányt, bí
rálatot, hangjátékot, előadást valamint a szerző negyven éve vezetett 
naplóját, amelynek megközelítőleg 150 000 oldalát a Széchenyi 
Könyvtárban helyezte letétbe -  fittyet hány az irodalomelmélet 
legújabb megállapításainak és az irodalomtörténet által elképzelt „fej
lődési sornak” ; kevés elismerést és biztatást szerzett alkotójának.

Igaz, a korabeli kritikai közvélemény igen zajosan fogadta az 
1934-ben megjelent Praet. Az elsőkönyves fiatal író -  a magyar- 
angol-francia szakos tanár, aki egyéves angliai tanulmányútjáról 
tért haza a Prae kéziratával -  látszólagos szertelensége szembe- 
ötlött Babits Mihálynak, Halász Gábornak, Szerb Antalnak, He
vesi Andrásnak, Hamvas Bélának és Németh Lászlónak. Az olvasó- 
közönség, sőt az avantgárd irodalom edzett idegzetű művelői is 
értetlenül, megdöbbenve álltak, állnak a gigászi munkát sejtető 
szófolyam, a mérhetetlen intellektusra valló, sziporkázóan szelle
mes gondolatözön előtt.

A Praet kiadásakor azonnal „tagolatlan szörnyének kiáltották 
ki, „élvezhetetlen monstruozitását” hangoztatták. A helyzet 1982- 
ben is hasonló, noha a korábbi jelzők érvényességét taktikusan a 
kötet tipográfiai szakaszolatlanságára korlátozzák.1 Pedig a látszó
lagos káosz, a kibogozhatatlannak tűnő szerkezet éppenséggel fe
gyelmezett céltudatosságot takar; a műveken belül éppúgy, akár az 
életmű kialakításában. A tudatos készülődést sejtetik az egymás 
után sorjázó alkotások: a Praey Az egyetlen metafora felé, a Fejezet 
a szerelemről, majd a Szent Orpheus breviáriuma.

A Szent Oprheus breviáriuma hatalmas, keretes esszésorozatnak 
indult. Az eredeti terv szerint 365 rövid szentéletrajzot foglalt vol
na magába A szentek élete valamint A szentek igazi arca kiadvá
nyok mintájára. A tervezett sorozatnak csak töredéke készült el 
egyelőre. A (terjedelmes) fejezetek élén egy-egy hosszabb-rövi-



debb (majdnem) szentéletrajz áll, amelyekhez elbeszélések, lírai ref
lexiók, irodalmi és történelmi tanulmányok, regényrészietek kap
csolódnak -  természetesen összefüggésben a fejezet élén álló szent 
korával vagy életével. Az Orpheus füzetek 1939 és 1942 között 
jelentek meg, folytatásai pedig csak óriási szünetek után, 1972-ben, 
majd 1984-ben. Ezért természetes, hogy az egész sorozat szer
kesztési elvét, a kifejezett művészi szándék arányait be sem lehetett 
látni, nem hogy értékelni.

Szentkuthyt nem könnyű olvasni, még kevésbé elolvasni és 
megérteni. Az interpretációt megnehezíti életművének hatalmas 
terjedelme -  még Vas István, Szentkuthy egyik leghűségesebb híve 
is az életmű áttekinthetetlenségéről beszél. A befogadást kétféle 
akadály gátolja. Az egyik a művek terjedelméből következik: az 
olvasásra szánt idő hiánya. A másik fiziológiai természetű: Szent
kuthy stílusa, asszociációs rendszere, előre- és visszautalásai, túl
áradó verbalizmusa mindig megfeszített figyelmet követel, nem 
hagyja a befogadói tudatot egy pillanatra sem lankadni -  racio
nális káoszon, elemzés- és katalóguskaleidoszkópon át vezeti az 
olvasót. Voltaire-i értelemmel és rousseau-i érzelemmel ötvözött 
stílusa radikálisan fölrúgja a hagyományokat, az író magával 
rántja az olvasót gondolatainak örvényébe, becsalogatja műhe
lyébe, módszerével bilincsbe veri és magával sodorja gondolat- 
Orpheuszának a logikába és a logikátlanságba vezető kísérteties 
útján.

Chateaubriand szavai illenek ezekre a művekre: „Utazás vagy 
történelem, mindegy!” -  hiszen regényeinek döntő többsége egy
fajta utazás vagy történelem; vagy utazás a történelemben, amikor 
is az írót katalogizáló ösztöne arra készteti, hogy minden létezőt 
(sőt nem létezőt) ábrázoljon -  de semmiben se higgyen világunk 
mozgatóerőin kívül. Előzetesként csak annyit ezekről a mozga
tóerőkről: a halált (bővebb, elvonatkoztatottabb értelemben: tör
ténelem, szociológia és rokon tudományaik) és a szexet (biologi- 
kum, etnikum, pszichológia stb.) érti alatta. Műveiben a világ 
titkainak megértésén (nem maeyarázásán vagy az úgyszintén halva 
született mesemondáson) fáradozik; magyarázatért hol az értelem- 
hez, hol a mítoszhoz (létezőhöz és kitalálthoz) fordul, elszánt rea- 
lizmus-kamikazeként veti magát mítoszhallucinációiba, ahová az 
olvasó úgy léphet be, mint kisgyermek az elvarázsolt kastélyba; 
növekvő szorongással, pislákoló eltökéltséggel, egyelőre csupán 
ámuldozva, de a magyarázatigény szikráját melengetve.

Még mielőtt túl metaforikussá válna szövegünk, szóljunk még 
néhány mondatot azokról a tényezőkről, amelyek a szerző óriási 
erudíciója, határtalan fantáziája, leíró és elemző kedve mellett



valóban modern alkotássá teszi regényeit, az időről, és a nyelv
ről. Mint majd a későbbiekben látni fogjuk, Szentkuthy Miklós az 
idő egyéni és új összhangjának megteremtésén fáradozott: idő
kezelése meghökkentő és mégis célszerű, élvezetes játék, még nem 
látott varázslat. írónk nyelvéről Hamvas Béla a Prae bírálatában a 
következőket mondta: „Szentkuthy eddig a magyar nyelvvel a 
legmesszibbre ment, messzebb, mint az expresszionisták. És ez 
regényének egyik legközvetlenebbül ható előnye is: egyfajta sza
badságérzés, a közhelyek alól való felszabadulás, friss nyelvi le
vegő .. . Nyelve megfoghatónak látszik. Mégsem megfogható. Úgy 
látszik meg lehet támadni. Mégsem lehet. Vannak hibái. De ezek 
a hibák egy más oldalról erények és minden esetben magához a 
műhöz tartoznak, ami nélkül éppen ez a mű elképzelhetetlen.”2 

Ötvenéves munkássága mégsem hozott kimondott sikert. Szu- 
perlatívuszokban beszélünk róla, érdemeinek elismerését azon
ban fél kezünkön megszámolhatjuk (Baumgarten-díj, József Atti- 
la-díj, Füst Milán-díj, a Munka Érdemrend Arany Fokozata). 
Volt idő, amikor könyvei nem jelentek meg, a folyóiratok agyon
hallgatták -  mostanában nevével egyre gyakrabban találkozunk. 
Persze, életműve sem homogén: ha csoportosítani kellene regényeit, 
az egyikbe a Praef a másikba a Szent Orpheus breviáriuma-sorozat, 
a harmadik csoportba pedig az ál történelmi és áléletrajzi regények 
kerülnének. Szentkuthy-művek ez utóbbiak is, de amíg a Prae és 
a Szent Orpheus breviáriuma önmagáért íródott, a történelmi
életrajzi regények már figyelembe veszik az olvasó igényét és el
várásait is. Kisebb-nagyobb kompromisszum kötésére minden író 
kénytelen, ha közöny, érdektelenség vagy értetlenség veszi körül, 
s ha megvádolják. Szentkuthyt pedig megvádolták. Sznob író, ért
hetetlen, zavaros művekkel -  vágták lépten-nyomon a fejéhez. 
Valljuk be, valóban sznob Szentkuthy, olyan értelemben, s épp 
annyira, mint bárki más, aki gyűlöli az álműveltséget, a butaságot, 
az esztelenséget, a hivalkodást, és az ösztönös élettel ellentétben a 
ráció hatalmára szavaz. Az érthetetlenség vádjára egy Octavio 
Paz-idézettel válaszolhatunk: „A költemény csak megmagyaráz
hatatlan, nem érthetetlen.” Ennek az idézetnek az értelmében mi 
sem végleges jelentését keressük a szövegeknek, vagy a jelentések 
sorát, hanem az olvasást, a szöveginterpretálást folytonos, befeje- 
zetlen-befejezhetetlen aktusnak tekintjük, s közben lejegyezzük, 
miként igyekszünk eligazodni a valóság és a hamisság összefonódó 
kuszaságában -  így olvasatunknak a szubjektivitás is jellemzője.

2 Szentkuthy Miklós idézi Az egyetlen metafora felé előfizetési röplapján Hamvas Béla írásának részletét 
a Napkelet 1935. 2. számából.



És még valami: Szentkuthy művei valóban breviáriumszerűek -  
bármikor leemelhetjük őket a polcról, bárhol felüthetjük, mindig 
újak, mindig izgalmasak. De leginkább, ha folyton olvassuk 
őket...



KI 
ORPHEUSZ?

„Görögre tanítottál -  az  »orph• szógyökér életmclyi sötétséget, halálmaszatos misztériumot jelent. (Joyce- 
móka: *orph- szótő és Orph-nevü musicus.) Ezt jelented nekem ma is. Egy or/öngő jósnőnek is »Orphéc* volt a 
neve -  Leszbosz szigetén téged, feminm pubertás-pulanellám, kerestelek a hit tisztaságával. "

„Az Orpheus-füzetek célja a legfélreismerhetetlenebbül huma
nista cél: a kultúra minden változatán, tudományok és mitológiák 
minden ígéretén és csődjén, a legtávolabbi korszakokon és leg
messzebb eső tájakon, a lélektan rengeteg, de mégis véges árnya
latain túl levő embert keresi...” Ezt a Szentkuthy-mondatot idézi 
Vas István és Pomogáts Béla egyaránt, s valószínűiéi ez jut eszébe 
a többi Szentkuthy-értőnek is, ha a Szent Orpheus breviáriumává 
terelődik a szó. írónk teljességigényét fejezi ki a fenti idézet, és 
megsejthetjük mögötte a töprengés mazochistájának, a grafománia 
lelkes szenvedőjének arcát is.3

Orpheusz nem más, mint a gondolat, amely az alvilágban (a vi
lágban) bolyong,4 s állandóan megújul, elemez, általánosít vagy 
konkretizál, azaz általa folytonos interakcióba lép a mű nyelve és 
anyaga, módszere és stílusa. A lélek mélységeibe menesztett Or-

Eheusz -  a „neurotikus Intellektus” -  századokat, távoli földrésze- 
et, hittudományt és biológiát, kubista építészetet és gályarab- 

iniciálékát stb. köt össze: „vészes hasonlataimban és tűzijáték^ana- 
lógiáimban az egész világ legtávolibb dolgait akartam összefüggés
be hozni, fürdőkádak leeresztőlyukát Vénusz hasának hastáncos, 
barna gyűszűjével, a blaszfémiától sem megriadva (biztos ez?...) , 
boszorkányszombat perverzióiban és viaszliliomok oltári szol
gálatában valahol a közelséget, azonosságot, a legtudományosabb 
közös nevezőt látni.”5 Persze, nemcsak a világ milliónyi dolgát 
akarja Szentkuthy ábrázolni, hanem éppenséggel milliónyi analó
gia és milliónyi metafora segítségével egyazon dolgot is felismer- 
hetetlenné elemezni, vagy fordítva: értelmessé rombolni. Szent
kuthy végletekben gondolkodik és ábrázol -  nála a szerelem két 
pólusa: szifilisz-rajzok és Vogue-rajzok -  azaz egy-egy témáját 
analitikusan kimeríti, s épp ezért művészetének különféle aspek
tusait is nehéz egymástól elválasztani. Tautológia és szójáték, líra

* L. Vermes László: Az önértelmezés limbusi rejtélyei a Toszkánt ánákbzn. Magyar Műhely, 1974.45-46. sz.
* L. Szentkuthy Miklós: Szent Orpheus breviáriuma. (A szövegben a továbbiakban: Breviárium) I. kötet 

(Széljegyzetek Casanovához; Fekete reneszánsz; Eszkoriál; Európa Minor), Magvető Könyvkiadó, Budapest, 
1973. 12. I.

5 Szentkuthy Miklós: Szent Orpheus breviáriuma. II. kötet (Cynthia; Vallomás és bábjáték; II. Szilveszter 
második élete), Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1973. 69. I.



és tudományos értekezés, intellektuális blöff és Heidegger ontoló
giája keveredik egymással, s végül szembesülésükből felépül a mű, 
a Szentkuthy-mű. Ezért egyetlen mondatában sem tudjuk külön
választani a stílust, a nyelvet, a módszert, még ha külön-külön is 
beszélünk róluk.

Végezetül idézzük magát Szentkuthyt, aki negyven évvel ez
előtti előfizetési felhívásában a következőket írja: „Az »Orpheus« 
név a gondolati alaphangulatot fejezi ki: az alvilágban bolyongó 
Orpheus a valóság sötét titkai közt tévelygő agy örök jelképe. A 
mű célja: egyrészt természet és történelem valóságát mind vég
zetesebb precizióval ábrázolni, -  másrészt a szemlélődő ember 
minden bizonytalanságát, az érzelmek ingatagságát s a gondolatok 
és bölcseleti rendszerek tragikus meddőségét az európai szellem 
történetének változatain keresztül bemutatni. ( . ..)  Noha úgy a 
szent-életrajzok, mind a történelem egyéb alakjai, híres könyvei és 
kulturális megnyilatkozásai tulajdonképpen csak egy lírai önarc
kép különböző vonásai, a szerzőnek mintegy szerepei és álarcai.”



AZ 
ELŐDÖK

»Nincsenek isteneim, nincsenek gondolataim, nincsenek szerelmeim, nincsen étvágyam és nincsen szomjam, 
nincsen Európám és nincsen antt-Európám, semmi humanizmusom, célom, akaratom: csak reagálok..

Szentkuthy Miklós „döbbenetes” regényét a korabeli méltatok 
megkísérelték értelmezni s kategóriákba sorolni, ami természetesen 
nem ment zökkenőmentesen, ugyanis nem találtak olyan elődre a 
magyar irodalomban, amelyhez a „szörnyszülött” Praet hasonlíthat
ták volna. Nem volt előzménye, s az értetlenül álló irodalomtudósok, 
kritikusok a hasonló reputációjú Joyce-ot és Proustot hívták segít
ségül. Szerintük más nem is igen kellett a regény elkészüléséhez, mint 
a joyce-i asszociációs technika és a prousti időkezelés.

A későbbi kutatás bebizonyította, hogy ezeknek az állítások
nak más alapja nem volt, csak az, hogy Joyce-ot és Proustot 
ugyanolyan kevesen olvasták, mint magát Szentkuthyt. Németh 
László már 1936-os tanulmányában kifejtette felismerését, misze
rint a két nagy író-előd hatása Szentkuthy esetében nem annyira 
kifejezett, mint ahogy gondolták: „Ha már a nagy szörnyetegek 
valamelyikéhez akarjuk őt hasonlítani: sokkal találóbb Proust- 
nál és Joyce-nál: Kant. A tiszta ész kritikája; tulajdonképpen a 
kiürített ész önmegfigyelése. Az ész kidobja magából a világot, 
és igyekszik megfogni, ami visszamaradt. Aztán kísérletül be-be- 
kap valamit a világból, és nézi: tér, idő és kategóriák hogy rágják 
meg.”6 E tételből azt is kiolvashatjuk, hogy a Prae sokkal inkább 
filozófia, mint regény, legalábbis a Németh László-i regényfel
fogás értelmében. Megállapíthatjuk: a kanti filozófia Szentkuthy 
Miklós egyik eszmei alapköve, s az író módszerét illetően (a Prae 
vonatkozásában) pedig levonhatjuk az első következtetést: Szent
kuthy Miklós számára nem annyira a gondolat fontos, inkább ma
ga a gondolkodás.

Legújabban teljesen más irányban keresik Szentkuthy eszmei 
elődeit -  Lakatos István, Pomogáts Béla és Vas István egyaránt 
Rabelais-ban találja meg. Ezt a rokonságot maga az író is vállalja 
Breviáriumában. Vas István sántító érvelése, hogy Szentkuthy és 
Joyce nem lehetnek rokonok, mert az előbbi nem kötődik ugyan
úgy a magyar valósághoz és a magyar kultúrához, mint Joyce az 
ír élethez és az angol nyelvhez, nem túlságosan fontos ez esetben.

6 Németh László: Az egyetlen metafora felé. Két nemzedék, Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó, Buda-



A Babits által annyira hiányolt rabelais-i gazdagságot azonban írónk 
csak a Prae utáni műveiben pótolta. Már a Breviáriumot is bővérű 
tömegjelenetek és kavargó cselekmények tarkítják, az 1957 utáni 
regényeiben azonban még tovább megy; boncoló tudós vagy vak
merő, véres kézzel dolgozó művész módjára nyúl a történelem
be. Szituációi és figurái véresebbek, tarkábbak, vadabbak és eltúl- 
zottabbak, mint ahogy azt a szabályos regényillemtan kívánná, de 
az adatok, a szórakoztat ás, a népszerű tanítás és a filmromantika 
hasznos keverési arányát alkalmazó bestsellereken is túltesz.



A REGÉNYELMÉLET 
ÉS A PRAE

. . . . intellektuális főbűn és elkárhozás lenne valami fiktiv • opusz• és •napló* különválasztása ( . . . )  érzelem és 
kép: ezek valóságok, a gondolat mindig csak valami e körül lebegő plusz, valami pára, valami pár excellencc 
nem bölcs és nem esszé. . . "

A Prae a XX. századi magyar irodalom próbaköve, írója pedig 
az „első tizenhárom próbás fajtiszta szörnyetege” -  mondták 
Szentkuthy első kritikusai. Ma már tudjuk, hogy a „szörnyeteg” 
kifejezés nem volt pejoratív értelmű, hiszen a minden tradíciót és 
konvenciót merész újat akarással elutasító szellemet nevezték így, 
amelynek produktuma is eltért a megszokottól. A regény szerves 
alkotóelemének tartott idő-folyamatosság, jellem, meseszövés stb. 
eltűnik a műből, és valami idegen, hétpecsétes titok: az alkotói 
módszer lépett a helyébe. (Ennek kapcsán beszélt Halász Gábor 
a „módszer rémuralmáéról.)

Szentkuthy számára a művészet azonos az abszurdul teljes in
tellektuális elemzéssel, azaz „nüansz-kimerítéssel (outprousting 
Proust) és metafora-túlzással” .7 Ez a nüanszelemzés, önvizsgálati 
neurózis nem választja életen inneni és életen túli jelenségekre a vilá
got, azaz nem osztja meg a lírát és a tudományt, hanem a világot 
mint egészet tükrözted önmagában, lejegyezvén annak rezdüléseit, 
s ezekből építi fel a történelmet, a természetet, a mitológiát. Szent
kuthy végtelen humanizmussal tekint a világra, tudja, „hogy egy 
lehullt tátikasziromban több értelem lehet, mint Platónban, hogy 
a nagy művészet és a konyhai tortacifrázás között alig van kü
lönbség, hogy a nagy kultúrák éppoly naiv rugókon járnak, mint 
egy magát iílegető cseléd vasárnap...”8 Épp ezért tudományosan 
elemző és mítoszteremtően költői, akár a szerelem, akár a politi
ka, a halál, a betegségek a témája, akár a tér és az idő metafizikai 
problémája, az indukció és a dedukció vagy a szubsztancia és az 
akcidens csodálatos értékei.

Szentkuthy az ábrázolás művésze -  nemcsak azért, mert nyel
vében ő jutott legtovább kortársai közül, hanem mert szerinte az 
ábrázolás az egyetlen lehetséges magatartás az élettel, a valósággal 
szemben,9 mert általa az író nem kompromittálja magát sem a 
„történelmi tettek” , sem a „bölcseleti alapelvek” gyanús útvesztő
jében. Az ábrázolásmániának természetszerűen alkotáslélektani

7 Szentkuthy Miklós: Az egyetlen metafora felé. Királyi Magyar Egyetemi N yomda, Budapest, 1935. 37. I.
* Szentkuthy Miklós: Vallomás és bábjáték. I. m. 261. I.
9 Uo. 263. I.



indítékai is vannak: „két dolog izgat: legszubjektívabb életem leg
szubjektívabb epikai részletei, eremer apróságai, a maguk adat
szerű, stilizálatlan egyéniségükben -  és a világ nagy tényei, allego
rikus, Stanbild-szerű nagyságukban: halál, nyár, tenger, szerelem, 
istenek, virág. Stíluszavarom oka már most az, hogy a mondat 
témája rendszerint valami analitikus apróság, finesse, kép- vagy 
gondolatbeli paradoxon -  s ezen részletek-részletének leírásába 
pumpálom bele mellékmondatok, szó-összetételek, ritmus-gyilkos 
jelző-litániák alakjában a mitikus kulisszákat (tengert, nyarat, ha
lált stb.). Leírok pl. egy speciális női ajak-formát s azon egy még 
speciálisabb rouge-ízt s az ezen leíráshoz szükséges apparátust 
megtöltöm élet és halál, szervek és vérnyomás, szerelem és mester
kéltség nagy, általános érdekű tényeivel s problémáival. Ez is egy 
fóbia: nem merem a »nagy«-gyal kezdeni, s innen a groteszk mon
dat: az efemerség hajszálaiba költözött ólom-nehéz örökkévalóság. 
Ahelyett, hogy egy regényben szerepeltetnék tíz személyt, egyet
len személyt írok le s analízis közben mondok el (gyáván!) tíz 
regényt zárójelben.”10

A formát megújító modernség tartalmát írónknál is azoknak a 
társadalmilag és történelmileg meghatározott, fontos, új fejlődés- 
tendenciáknak hiteles művészi vetületében fedezhetjük fel, ame
lyek az emberi létformát lényegesen befolyásolják. A korabeli 
modern kubista festészet és építészet mellett ott találjuk a modern 
elméleti fizika és élettani gondolkodás eredményeit, akár a mű
veiben folytonosan visszatérő divatlapokban, amelyek szinte sű
rítve tartalmazzák a természet legegyszerűbb (!) jelenségeinek sé
máját és az emberi agy legrafináltabb produktumait. „ . . .  három 
kiúton is szököm, úgy látszik, a lélekelemzés elől: tájkép, építészet 
és téma-textil...”11 Az idézett mondatot a következőképpen ma
gyarázhatnánk: ha a festészet, a zene és az irodalom köre külön- 
külön lezárult, az olvasó „kéjes vagy keserves gyönyörűségére” 
szintetizálni kell őket, aminek hármas egysége így képzelhető el: 
először egy mikro- vagy makrotájkép, majd merész gondolati 
átcsapással egy bizarr építészeti remek leírása következik; ezek
ből általánosításokat von le, azaz szabályokat, melyek megerősíté
sére kidolgoz egy tématervet, elveti azt és újabbat javasol, és így 
tovább, amíg az egy jelenséghez kapcsolódó összes gondolatát 
részletesen ki nem dolgozta. Ez a módszer nem más, mint az asz- 
szociáció, hiszen a jelenség a gondolatok, fogalmak, történetvázak 
vagy hangulatleírások végtelenjét indukálja. A Prae ben azonban

10 Szentkuthy Miklós: Az egyetlen metafora felé. I. m. 86. I.
11 Szentkuthy Miklós: Prae. Királyi Magyar Egyetemi N yomda, Budapest, 1934. 507. 1.



felfedezhetünk egy másik érdekes technikát, ami jelentős szerepet 
játszik az immanens írói világkép felépítésében és hitelesítésében. 
Jobbhíján nevezzük ezt egyelőre a „valamit valami más helyett” 
technikájának (nem eltérítésről van szó!). Például Touque, a Prae 
első kétharmadának „hőse” elindul reggeli fürdőjére, de a fürdési 
aktus helyett architektúrái, fenomenológiai, ontológiai, gnoszeo- 
lógiai traktátust kap az olvasó, akinek élvezete hamarosan borzon
gássá válik a filozofikus zuhany hatására.

A regényelmélet az irodalomtudomány legvitathatóbb területe. 
Annak ellenére, hogy a különféle poétikák számtalan meghatá
rozásba próbálják szorítani a műfajt, általános, örök érvényű meg
határozása ma sincs -  ezért nevezik a regényt a monumentális for- 
mátlanság formájának is. Ez a meghatározás sok kibúvót, de 
„bebúvót” is nyújt íróknak, kritikusoknak egyaránt.

Lukács György szigorú regényelmélete a regényt a „transz
cendentális otthontalanság” műfajának tekinti. Szerinte a modern 
kor válságterméke a regény, s az eposszal ellentétben nem felel meg 
a legfőbb követelménynek: hogy kifejezze a hős és az őt körül
vevő világ harmóniáját. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy szerves 
kompozíciója sincs, hanem csakis pszeudoorganikusságot képes 
teremteni, azt is olyan eljárásokkal, amelyek sohasem állíthatják 
helyre egészen az egykori, az elveszett totalitást.

Az aranykort visszasíró regényelméletek kategóriáinak nagy 
részét sutba dobhatjuk a Prae vizsgálatakor. Alkalmazhatatlansá- 
guk kizárólagos indoka pedig az, hogy ezek a kategóriák az eposz
tól erednek, ahol ugyan örök érvényűek voltak, itt azonban a 
szöveg öntörvényűségével szemben érvénytelenek. Hiszen Lukács 
is azt állítja, hogy az eposz és a regény két különböző fogalom, 
ezért egyiket sem mérhetjük a másik mércéivel.

A huszadik század regényelméletei a „belső” és a „külső” vo
nulatában keresnek támpontokat kategóriáik számára, hiszen nem 
egy „merész regényíró széttépte konvenciós énünk ügyesen szőtt 
fátyolát... az egyszerű állapotok sorozatai alatt ezer különféle 
benyomás végtelen összehatolását mutatja, melyek már megszűn
tek abban a pillanatban, mikor megnevezzük ő k e t...” 12 Proust és 
Joyce regényei is a regényelmélet abszolút érvényességének szét- 
rombolását példázzák. A belső tudatfolyam, amely megszabadítja 
a képzeletet az idő és tér kötöttségétől, asszociációtechnika néven, 
a valóság újrateremtésének eszközeként már rég bevonult az iro
dalomelméletbe, tehát Szentkuthy írásainak ilyen vonatkozásait 
aligha kell alaposabban tárgyalni.

12 Bergsont idézi Ungvári Tamás A regény és az idő c. kötetében. Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 
181. I.



Az epikai elemek morzsái (vázként) természetesen ott hevernek 
a tudomány, a művészet, a logika, az intellektus bőségesen terített 
asztalán, azonban ez a könyv nem sarkall bennünket arra, hogy to
vábblapozzunk benne, megnézzük a végén az események alakulá
sát. A Szentkuthy által idézett természet- és társadalomtudományi 
ismeretanyag, az esszéisztikus önvizsgálatok tíz-húsz oldalai 
semmiképpen nem tekinthetők betéteknek vagy kompozíciós ra- 
finációnak. Nem trükkről, spekulatív szövegösszezavarásról van 
szó tehát, hanem a teljes önkifejezés neuraszténiás hajszolásáról. 
Módszeréről így vall: „A regény területe nem azonos az epikai ele
mek összeadott területével, ahogy az akvárium medencéje na
gyobb, mint a halak tömege.” 13 Szentkuthy korai megállapítása 
nagyon is helytálló a mai irodalomtudomány szerint, rátapint 
ugyanis a szöveg ambivalens jellegére, többértelműségére és nyi
tottságára.

Az ambivalenciát és a nyitottságot, az elhallgatások praktikáját 
el lehet érni egy zárt szerkezetű, szófukar alkotásssal is -  mon
daná erre J. M. Lotman, híveivel együtt, hiszen szerintük a szöveg 
végtelen beszédszöveggé bővítésének kísérlete tévútra vezethet, 
ugyanis a valóság nyelvi szempontból egy eleve végtelen beszéd
szöveget kínál fel, aminek csupán egy véges modell lehet a tükre: 
„A műalkotás funkciója kötelező feltétellé teszi az elhatárolás, a 
befejezettség jelenlétét...”14 Szentkuthy prózája sem cáfolja ezt az 
állítást, hanem éppenséggel illusztrálja -  nála a szilárd kompozíció 
modellálja a szöveget.

A kora irodalomtudományát bár nem megelőző, de minden
esetre lépésben nyomon követő Szentkuthy Miklós a Prae ben 
erről a kérdésről is véleményt mond: „Téma és kidolgozás soha
sem függtek össze nálam: voltak témáim, melyek örökre témák 
voltak, és éppen úgy nem lehetett őket kidolgozni, mint ahogy 
egy teljesen önmagába összehúzódó higanygolyóból nem lehet a 
kínai falat felépíteni vagy kidolgozni: egy vázlat sohasem vonat- 
kozhatik a későbbi kidolgozásra, minden vázlat öncélú és foly- 
tathatatlan. A »téma« is külön műfaj, a »regény« is külön műfaj, 
és a kettő között a legtávolabbi rokonságot sem lehet felfedezni... 
ha megírtam két jelenetet (»téma« nélkül) és utána valami szer
kesztési trükk, kompozíciós lehetőség jutott az eszembe, ezzel 
a trükkel nem a két leírt jelenetet foglaltam szerkezeti egységbe, 
hanem mint egy új, harmadik jelenetként használtam fel a »szer
kezetet« a már kész két jelenet után. Az úgynevezett szerkezet 
nem a regény váza, összetartó traverz-rendszere volt, hanem ön



álló szereplő, mintha a Rómeó és Júlia egyik aktív szereplőjévé 
válna ugyanezen tragédia cselekményvonala. Ezáltal maga a kidol
gozás végtelen lesz, örökké terjed, alakját állandóan változtatja 
(a szerző kiemelése), mindent felszed magába és mindent bár
mikor elveszíthet, de ezen kidolgozás kontinuum örök habjai fölött 
ott fog úszkálni parafa-ornamentikaként a külön szereplővé emelt 
szerkezet.” 15

Szentkuthy tehát egy amorf, képlékeny mű kidolgozásának 
elvéből indult ki, amelynek csak a szövegterjedelem szab határt, 
és elő-elővillantja kompozíciós elemeinek körvonalait. Ezzel 
együtt azonban megalkotta az olyan regény tervét, amely valódi 
interakcióba lép az olvasóval, s minden intellektuális póz elle
nére is megkívánja az olvasótól, hogy együtt alkossák meg a mű
vet -  az író a kompozíciós vázzal és a tématextúrákkal, az olvasó 
pedig az alkotó olvasással vesz részt a műteremtésben. Termé
szetesen a modern irodalomelmélet tételét, hogy az író-mű-olva- 
só interakció nélkül nem létezhet a műalkotás, nem Szentkuthy 
mondta ki először -  de amíg ez a tétel minden műre érvényes, ő 
arra törekedett, hogy regényében ezt az interakciót olyannyira 
kihangsúlyozza, hogy az olvasó, figyelmének pillanatnyi lanka- 
dása esetén eltéved a szöveg labirintusában, s utána hiába keres 
„vörös fonalat” , ami útba igazítaná.

A szöveg természetéről még majd szó esik a továbbiakban, 
azonban előbb véglegesen meg kellene határozni a Prae műfaját. 
Azt már említettük, hogy a tárgyalt ismeretanyag, a módszer 
egyeduralma és tárgyalásmódja alapján nyugodtan filozófiának is 
tekinthetnénk, hiszen Kant példájára Szentkuthy is megpróbálta 
alapos rendszerbe állítani a világ összes jelenségét. Filozofikus jel
lege mellett azt is láthattuk, hogy az irodalomelmélet egyre táguló 
kategóriái befogadják a Praet minden cselekménytelensége elle
nére. De végső soron mi hát a Prae? Regény vagy filozófia, esetleg 
a művészi próza más változata?

14 I. m. 9. I.



A PRAE 
MŰFAJA

én szemtelen epikává tudom nyújtani a tömör pletyka apró szótagjait; látok m indent... "

Szentkuthy Miklós életművének mi más címet is adhatnánk, ha 
nem a maga választotta De rerum naturát, vagy a Catalogus re- 
rumot. Mániákus imitációvággyal alkotja ugyanis egymás után az 
emberi relációk alapvető kézikönyveit. Végcélja (a Jelenségek 
Jegyzéke) egy olyan mitológia megalkotása, aminek a közép
pontjában az ember pánintellektualizmusa, pánerotizmusa áll, az 
álom és precízió, fikció és imitáció ős ichtiosaurus-mocsarában.

A totalitást célzó cím és szándék önkéntelenül is a filozófiára 
asszociál bennünket, annyiban, hogy a világ dolgainak rendszere
zése a világ megismeréséhez vezető út. S hogy félreértés ne es
sék, a világ megismerése nem csupán a filozófia feladata, hanem az 
irodalomé is. Már Goethe is felismerte, hogy a regény olyan szub
jektív eposz, amelyben a szerző olyan merész, hogy a világot 
a maga szempontja szerint rendszerezi 16 (A szerző kiemelése). A 
szélsőséges szubjektivitás Szentkuthy elvitathatatlan írói erénye 
(más kritikusok szerint hibája), ami minden művében tükröződik -  
nemcsak hálóként szövi át a szöveget, hanem egyéni szempontja 
szerint dönt a rész és egész viszonyáról, ez a művészi szempont 
vagy, mondjuk, intenció dönti el, hogy mi fontos és mi kevésbé, 
szubjektivitása határozza meg írói módszerét, stílusát, olyannyira, 
hogy a kötetekből Szentkuthy-csápokat vélünk kinyúlni.

Irodalom, képzőművészet, zene, színház (grand guignol -  danse 
macabre) keveredik különböző módon regényeiben -  nem mint 
téma, hanem mint szerkezet, módszer - , tehát egy egyetemes mű
vészi alkotás létrehozására törekedett. Hermann Villiger is az 
egyetemes művészi alkotást, az Universal Kunstwerket tartotta 
a regény egyedüli lehetséges formájának.17

Minden szélsőségessége, analizációs mániája, katalogizáló haj
lama mellett regénynek kell tartanunk a Praet, s ezzel nem bocsát
kozunk semmiféle kompromisszumba az irodalomelmélettel. A 
Prae végső soron a valóság egyéni módon való újrastrukturálása, 
rombolása és újraépítése, átlényegítése, kétszempontú, divinus et 
diabolicus ábrázolása. Az író ezt a gigantikus munkát egy fiktív

1,1 L. Ungvári Tamás: Poétika. Gondolat Kiadó, Budapest, 1966. 467. 1.
17 Uo. 466. I.



képzőművészeti iskola tanulóinak munkájával hasonlítja össze: 
„A görög fej márványból van. Az első számú tanulónak adtak egy 
márványdarabot, melyen a modell vonásai már ki vannak vésve, 
csak éppen egypár simítás hiányzik. A második számú tanulónak 
már csak szürke márványa van, alig előkészített vonásokkal. A 
tizenkettediknek egy doboz fehér olajfestéke, egy értekezése a gö
rög satyr-drámáról és Rembrandt zsebórája. A 3874.-nek (ez va
gyok én! oh charming happines of Adamus Chrysosthomos Para- 
diso-paccer) pedig egy meteorológiai időtabellája, a modell pontos 
váza fix gázból és egy történelmi hipotézis arra vonatkozólag, 
hogy a zsidók kiradírozták a Bibliából a tizenegyedik parancso
latot. Milyen irtózatos munkát kell végeznem, hogy ezekből 
utánozzam a modellként elém állított fehér görög márványszob
rot. De miközben három abszurdan szoborellenes eszközömet 
(vagyis a szavakat) gyűröm, szétszedem, keverem, milyen vég
telen sok »igazságra« fogok rájönni: arányokra, viszonyokra, az 
eszközök egymás közti és a modellhez való viszonyaira. Az első 
számú tanuló soha semmire.”18

Gondolatmenetünk elején egy mondat erejéig utaltunk a filozó
fiára mint alternatív lehetőségre. Tehát regény-e vagy filozófia a 
Prae? Nem véletlenül kérdezzük ezt ismét, hiszen az elszórtan 
napvilágot látó elemzések folyton e gondolat körül mozognak, 
az utóbbi évek interjúkészítői makacs következetlenséggel ugyanezt 
a kérdést szegezik az írónak. Nem csoda, hiszen ekkora ismeretanya
got, filozófiai és álfilozófiai (vagy egyszerűen érthetetlennek tűnő?) 
gondolatot magyar regényben még nem talált az olvasó. És hát 
legkönnyebb filozófiának nevezni azt -  amit nem értünk.

Nem akarjuk bővebben fejtegetni ezt a kérdést, ugyanis nem 
vitás, a Prae nem filozófia, nem eszmehirdetés. írónk esetében 
nem eszmepropagálásról, nem egy elméleti rendszer irodalmi alá
támasztásáról van szó, hanem ellenkezőleg -  a korabeli modern 
(és a görögségig visszanyúló) filozófiák számbavételéről és üt
köztetéséről. Filozófiá(k)ra épül a regény, de közülük egyet sem 
vállal a szerző. Már-már elhiteti az olvasóval, hogy felismerte a 
szóban forgó gondolkodási irányt, rajtakapta az írót életvallásán 
-  ám ekkor Szentkuthy egy félmondatban visszájára fordítja az 
előzőeket, fricskát ad filozófiának, olvasónak egyaránt. Kitalált 
filozófusok kitalált művei {valós filozófusok valós műveinek kari- 
kírozása) mögül tekint ránk a mindent analizáló tudat, s mindaz, 
amit az olvasó ebből észrevehet -  a ráció tükröztetése a lélek tükré
ben, a szubjektum szubjektív önmegfigyelése.



Heidegger, Nietzsche, Klages, Bergson, Schopenhauer és Kier- 
kegaard gondolkodói rendszerére ismerhetünk a Prae ben. Ám 
a Prae „alapköveit” a következőkben látjuk inkább:

1. Az európai filozófia virágzása -  amit már fentebb is vázol
tunk. Megjegyzendő, hogy Szenkuthy szóhasználatában a szóban 
forgó virágzás azonnal kibővül antipódusával, tehát: virágzása- 
hervadása.

2. Az elméleti fizika vívmányai és ezzel együtt a biológiai ku
tatás eredményei. A szerző a filozófiával szembeni antibioti
kumnak nevezi a kvantumfizikával való ismerkedését, a világ 
egyre apróbb összetevőinek felfedezését, amit nem csupán Ein
stein, Planck és Heisenberg tanainak mohó lapozásával tudato
sított, hanem egyetemista társaitól kölcsönzött mikroszkóppal 
gyakorlati ismeretekre kívánt szert tenni. Mivel azonban házi 
laboratóriumában nem ellenőrizhette az atomfizika új tételeit, a 
botanika felé tájolódott.

3. A szerző európai kőrútján, majd ösztöndíjas londoni tartóz
kodása során látott angol és francia katedrálisépítkezés és a leg
modernebb kubista architektúra ugyancsak a szerkezet iránti von
zalmát ösztökélte, akárcsak az imént emlegetett anyagszerkezeti 
vizsgálódások.

4. Ugyanilyen kontextusban szerkezeti ihletőnek tarthatjuk a 
korabeli divatlapokat is, amelyek ultramodern kreációi már-már 
szerves összefüggést mutattak a modern tudomány vívmányaival 
és a modern művészetek alkotásaival:

5. A kor modern festészete, zenéje ugyancsak egyik ihletője 
a Praenek, de nem az avantgardizmus felé billentője, hanem 
ellenkezőleg: felismertetője, hogy a legmodernebb megoldáso
kat és célokat már a századokkal előbbi alkotók is értették, mű
velték. (Legközvetlenebb példa erre, hogy Szentkuthy a Tudor 
Erzsébet korabeli Ben Jonson drámáiban már felfedezi a leg
modernebb színpadi szerzők módszereit.) A modern művészet 
ihletése így egyenes összefüggésbe kerül az egyetemes művészet- 
történettel.

6. Láthatjuk, hogy amíg a szerző „bedől” a modern tudomány
nak, a modern művészettel szemben fenntartásai vannak. Ez 
talán onnan is eredeztethető, hogy a British Museum keleti gyűj
teményének megismerése rádöbbentette, hogy a kultúra nem zá
ródik le Európa határaival. Sőt, az igazi kultúra, a valódi művészet 
nem itt született meg.

7. És végül ide kell sorolnunk, de most már külön tényezőként, 
a mű megírásának idejét, ami strukturáló elemként indukálta a 
Prae t.



Mindezek a tényezők furcsamód ahhoz járultak hozzá, hogy 
Szentkuthy regényében regényhősök helyett a nem mimentikus 
regény kerül a középpontba, amely öntörvényei sugarában fejezi 
ki az embert, a szubjektumot, a gondolkodó és érzékelő szubjek
tumot, minden rezdülésében, villanásában.



A VALÓSÁG 
KITÁGÍTÁSA

uAz ideg-románc, ami vagyok, mindig csak variációkat ismer, melyek nem a fő  témát gazdagítják, hanem 
egy elemi témátlanság üres krátere felett semmisítik meg még egymást is. "

Szentkuthy Miklós regényei az olvasó „szeme láttára” készül
nek. Az író történetek és témák között válogat, illusztrálja és 
kommentálja őket, majd a félig kidolgozott történetet elveti egy 
újabb lehetőség kedvéért. A „regény a regényben” technikával so
rakoztat egymás mellé szándékot, ötletet és tanulmányt, esszét, 
prekoncepciót és antikoncepciót. A valóság által kompromittált 
értelem (az avantgárd mozgalmat kiváltó jelenség) viszonylagossá
gát, véletlenszerű értékét és érvényességét hivatott hangsúlyozni 
a rend és rendetlenség, a szabály és szabálytalanság tudatos rela
tivitása a szürrealista-barokk „stílusszörnyben” . Az emberi ér- 
zelmesség, a lélektani regény helyét Szentkuthynál a véletlen- 
szerűségek végletes elfogadása és kifejlesztése foglalja el.

ígéretes ősállapot (prae) akar hát lenni a regény, új kezdet, új 
teremtés, ahol a gondolkodás kiegyenlítődik az ész és az érzékek 
szimbiózisával. Hatalmas medence, ahol a sűrű „ősmasszában” 
gondolatfoszlányok és érzéki behatások állandóan változtatják 
molekulaképletüket, újabbnál újabb struktúrákat vesznek fel, tel
jesen véletlenszerű kapcsolódásuk azonban mindig verifikálható, 
értelemhordozóként elfogadható, mert ugyanazt a dolgot más
más aspektusból világítja meg, s így próbálja meg szélsőséges 
szubjektivitása által objektivizálni a valóságot. A valóság eme 
befelé, a mélylélektan, az intellektus felé történő kitágítása -  storm 
of consciousnes -  a szürrealizmusra vall, pontosabban a szürrealiz
mus intellektualista változatára, ami már nem az ösztönösséget val
lotta alapelvként. A Prae cselekménye (mert ilyen is van) azonban 
tiltakozik a szürrealizmussal való rokonítás ellen, ugyanis nincs 
benne semmi fantasztikus, misztikus, de még csak különös sem. 
Szilárdan áll a valóság talaján, és szinte keresi a legköznapibb, 
legbanálisabb helyzeteket, amelyek egysíkúságát esztétikumba for
dítja át.

A logikai keretekbe erőltetett valóság mellett egy logikán kívüli 
valóság körvonalait sejteti meg a Prae. Szentkuthy szerint az 
európai tudományos gondolkodás és az eddigi ismeretmódszerek 
elégtelenek a valóság kutatására, az antivilág, az antidolog fel
tárására és az élet teljességének elérésére. Ezt a teljességet persze 
nem kifelé, a tárgyi világban kell keresnünk, hanem az emberi szel



lemben, a víziókban, az érzékekben, az álmokban, az őrültségben. 
A belső, igazabb valóságot azonban a külső valóság egy-egy moz
zanata indukálja (Proust?). Leville-Touque például egy új regény
stílust érez egy női kalap láttán, ami tulajdonképpen egy rádió
szerkezetre vagy egy kioperált és elnikkelesedett artériamaskará
ra hasonlít: „A két összetevő, a teória-váz és az érzelemmassza 
hirtelen furcsa eredőben egyesültek, tudniillik egy váratlan, idegen, 
látszólag teljesen értelmetlen képtöredékben, helyesebben nagyí
tott metaforában. Két vagy három óriási napraforgót láttam, nagy 
fekete magpárnával és sárga rövid szirmokkal, melyek össze
gyűrve és szinte füstölögve, úgy helyezkedtek el egy kis világos
kék tavacska fölött, mint hosszú tollak és kronák a címerképeken 
a címerpajzs fölött és körül.” 19 A napraforgó-töredék és élmény
től a kifejezésig való út első szakasza (ugyanis Szentkuthynál a ki
fejezésnek mindig három „összefüggéstelen” kiindulópontja van). 
A biológiai önkéntelenséget (napraforgó-metafora) követi a racio
nális önkény, a kitervelt „abszolút” téma és minden témaszerű 
téma kidolgozatlansága. A tématextúrákat követi az abszolút han
gulatosság nagy képe. S végül következik a három összefüggés
telen kiindulópont összekapcsolása, az „összefüggés és össze
függéstelenség szükségszerű relativizálása” .

A jó és rossz polarizálása, az erkölcsi minősítések dialektikája, 
a bűn és az erény fokozhatóságának idegőrlő tudata állandó két
ségeket vet fel: „Ha ennek az egész iratnak a Prae a címe: szól-e 
hát a Prae arról, amiről akar? Nem. Meg sem közelíti önm agát... 
A Prae szövege mögött, mellette és körülötte állandóan fut egy or
ganikus kísérő-folyam, a Prae-tői elválaszthatatlan nem-Prae, 
am ely... végleges párja, kiegészítője, serpenyő-társa vagy metafi
zikai komplementár-íve a Prae-nek.”20

A Prae és a nem-Prae, világ és antivilág, dolog és antidolog és 
más, hasonló fogalomcsonkok ismét felidézik Heidegger, Nietz
sche, Bergson eszmefuttatásait. Számunkra ezek a gondolatok még 
mindig nem eszmeiségük miatt érdekesek, hanem -  mint fejezet
címünkben is hangsúlyoztuk -  a valóság kitágításának módozata
ként.

Kissé fordított eljárással, de mi már vázoltuk, melyik az a való
ság, amit Szentkuthy szabados realizmussal ábrázol. Végső ideje 
tudni hát azt is, mi is az a valóság, amit a regényírónak ábrázolnia 
kell. E célból két idézetet tűzünk csak ide, két ellenpólust. Az első 
Joan Rockwell A valóság a regényben című könyvéből származik,

19 Uo. 7. I.
20 Uo. 46-47. I.



s illusztrálja mindazt, amit a mai „átlagolvasó átlagigénye” elvár a 
regénytől: „A regény fő területe az emberi tevékenységnek az a 
szakasza, amit egzisztenciánk megalapításának szentelünk... Bár
hogy legyen is, a cselekmény lényegében a vonzás-követés-siker 
története, s ezzel együtt a felfelé irányuló mozgásé, legyen az 
szimbolikus vagy valóságos.”21 Természetesen találó kaptafát ké
szített Joan Rockwell, de a Prae bizony nagyon lötyögne rajta. 
Még ahhoz is vakon kellene elvonatkoztatunk, hogy a későbbi 
Breviánum-sovozdXox. kapcsolatba hozzuk ezzel a sémával. Ott a 
vissza-visszatérő pénzfilozófia, történelmi ármánykodások, talp
nyalások és orgyilkosságok szélesebb konstellációba helyezik az 
egyéni siker, a pénz hajhászása, a társadalmi mozgékonyság hár
masságát; a polgári társadalom ideális normarendszerét. Kingsley 
Amis éles szemmel figyelmeztet, hogy az ezt a normarendszert ki
szolgáló regényírók művészete „jelentéktelen és mihaszna, még 
a legjobb sem tud igazán többet nyújtani, mint a teljes világ néhány 
apró részletét, bár tetteti, hogy az egész világról szól.”22

Az egész világról szólni -  elképzelhetetlen, megvalósíthatatlan 
feladat. Különösen, ha a világ fogalma alatt nem csupán a látható, 
érezhető, érzékileg tapasztalható valóságot értjük. Márpedig 
Szentkuthy nemcsak azt érti. Erre vonatkozik másik beígért idéze
tünk, amely a hasonló olvasmányokon nevelkedett Füst Milán lét- 
és időszemléletét fogalmazza meg: „A nem-lét csupán a lét másik 
oldala, nem utána következik, hanem vele egyidejű. Mint ahogy a 
lét is csak a nemlét egyik formája.”23

Többek között ezt, a filozófiai infralét és ultralét problémáját 
igyekszik megragadni a Prae mindent látó, mindentudó, érző, ta
pintó és álmodó szerzője, mintegy mellékesen kísérletet téve „min
den lehetséges emberi tapasztalat logikai és lírai katalógusárnak 
megteremtésére. Teljességre törekvő szándék ez, rendbe rakni a 
szertelen természet minden jelenségét, logikus program alapján, 
majd még logikusabb és mindenvonatkozású következtetéseket 
levonni belőlük -  leglogikusabb megvalósítás - , összefűzni egy
mással őket, kibogozni a dolgok egymásba fonódó erővonalait. 
Túlburjánzó asszociációs technikáról van tehát szó; az egy-egy 
dologhoz fűződő „milljó” asszociáció gyakran vadnak és jogtalan
nak tűnik, azonban ezek mindegyike tulajdonképpen variáció, 
gyakran nem is a fő téma gazdagítását szolgálja, nanem egymás 
megsemmisítését célozza.24 Persze, a regény nem botlik ilyenkor,

-’ 1 Joan Rockwell: A valóság a regényben. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1980. 125. I.
22 Idézi Joan Rockwell. I. m. 120. I.
-M Idézi Somlyó György a Phtloktétcsz sebe c. könyvben. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1980. 350. I.
24 L. Szentkuthy Miklós: Cynthia. I. m. 86. I.



egy-egy asszociációkisüléskor, hanem nyargal tovább a legra
gyogóbb hasonlatokon keresztül a fantázia és a realitás, a vízió 
és a precízió varázslatos, buján sarjadó őserdejében. S az élet 
dzsungeléból végül is angolpark lesz, a zavarosságból rend, a 
kaotikus impresszionizmusból a logika triumfusa, a mű hőseinek, 
Leville-Touque francia raisonjának és Halbert angol humorának 
katalizátora-szűrője segítségével.

Álljon itt egy idézet, amely híven bizonyítja, Szentkuthy Miklós 
írói vénája két szívből táplálkozik. Az egyik Hieronymus Bosché 
-  a lobogó képzeletű fantasztáé, a másik pedig Voltaire-é, a tetőtől 
talpig racionalistáé: „azért kellene egyszer együtt megírnunk azt 
a történelmet, melyben minden figura két elemből állna: egyik ol
dala élettani elemzésből, vérképietekből, kémiai arányszámokból, 
vérnyomás-grafikonokból, a kedély összes anatómiai meghatáro
zóinak leltárából -  azután a másik oldalon a kultúrháttér teljes fel- 
göngyöléséből, amihez tulajdonképpen semmi köze sem volt, 
ahogy végeredményben az embernek saját anatómiai rejtelmeihez 
sincs köze. S e két dolog (a veseatlasz és a kultúrpastiche) együtt 
adja ki a dehumanizált alakot, aki így, természetesen csak metafora 
lehet” .25 A valóság hát nem csupán befelé tágul, egyfajta egocentri
kus líra mélységeibe (infra- és ultralét), hanem az objektív ábrázo
lás irányába is. Pontosabban az „ábrázolás"-fogalom átértékelődik 
írónknál, és új tartalmat kap, mert a leírás és az elemzés már nem 
kielégítő viszonyulás a valósághoz. Gondolkodni kell. Eljött a 
géniuszok ideje.



A PRAE 
IDEJE
mA történelem egymás után következő idő-polcai és másság-lépcsői nem azért érdekesek és fontosak, mert az 
előbbi előkészíti az utóbbit, és így valami naiv *organikusság« csempészhető a folyamatba, hanem, mert 
éppen szerte szét szórja a történelmet, minden kor más dimenzió felé lendül... a régi ep ika... a vérsze
gény idómonizmus uralmába rekedt."

Szentkuthy regénye légüres teret teremtett maga körül; nem volt 
sem előzménye, sem folytatása, hiszen a lehetetlent kísérelte meg: 
elvetette a jellemek szilárd körvonalait (azaz a modern epika egyik 
alaptételét fektette le, miszerint az embert nem az határozza meg a 
legtöbb esetben, amit mindennap megtesz, hanem az, amit csak 
egyszer cselekszik), a kötött teret és az idő egymásutániságát, és 
helyükre csempészte a szinkróniát. Célja a prae-állapot megraga
dása, amikor minden, ami most jelen van, prae volt, az egyidejű
ség és az előidejűség összefonódása egy mindent megelőző ős
állapotban, az „átszülő „álom” állapotában. A kronológia eltűnik 
a regényből, és a belső idő veszi át a helyét. A kontrasztmentes 
belső idő leírásának a technikai megvalósítása a stream of cons- 
cioHsnes, azaz a tudatfolyamat, a tudatfolyam leírása, ami nem más, 
mint az asszociáció.26 Az asszociáció ideje a tartam, a druéef ami 
nem rendelkezik sem a múlt, sem a jövő kategóriájával.

A Prae epikaszaggató epikakísérlete elutasítja a megrögződött 
epikai tömegvonzást, az időmonizmust, aminek a monotóniája 
helyére az idő multidimenzionalitásának fikcióját helyezi. A több
irányúság fogalma alatt olyan szövegviszonyt kellene elképzel
nünk, ahol az időamőbák térbeli viszonyban vannak egymással, 
és így a druée-ben foglalt kvázi időkategóriák tetszőlegesen (szer
kesztési elvek szerint) foglalhatnak helyet egymás mellett. A kü
lönböző események tehát nem az emlékezés technikája (megint 
csak idómonizmus!) szerint kerülnek egymás mellé, hanem teljes 
időmentességgel, a legszeszélyesebb építészeti-kompozíciós fo
gásokkal elhelyezett tiszta tér- és tudatelemekként: „Idómonizmus 
helyett tehát skizofrén akvárium: az egyes epikai részletek ide- 
oda úszkálnak az idő bénító vályúja helyett a tér szabad vizében, 
mint a szórakozott halak, melyek állandóan változtatják egymás
hoz való viszonyukat.”27

Az asszociáció lehetővé teszi a „barokk epilepszia” és az »egyip
tomi múmia-zártság” minden előkészítés nélküli összekapcso
lását. (Habár Szentkuthy minden előkészület után is felkészület

26 L. Ungvári Tamás: A regény és az idő. I. m. 225. I.
27 Szentkuthy Miklós: Prae. I. m. 184. 1.



lenül találja az olvasót.) A Prae tehát nem az érzelmekre, hanem az 
értelemre hat, ezáltal megteremti saját valóságképét: ha a mű nem 
is szokványos tükre a valóságnak, az értelem megpróbálja a kifelé 
törő erőket összeszorítani, megépíteni a szélsőségesen elvont ön
kifejezés valóságképét.

A polifon pompával felzendülő asszociációk sokértelműségüket, 
gazdagságukat, önálló funkciójukat és művészi jelentésváltozásu
kat az indukáló tárgy (a három teljesen összefüggéstelen kiinduló-
Eont) és az indukált asszociáció (ezek kapcsolódása) között kelet- 

ező feszültségnek köszönhetik. A dialektikus ellentétből termelő
dő feszültség képes mindig új töltettel ellátni az asszociációt, nö
velni az ábrázolás polifonikus jellegét.

A Prae tehát felcserélte az egyirányú, tiszta idő-folyamatosság 
fogalmát egy összetett, ellentétes előjelű és egymással felcserélhető 
időelemekből álló, többirányú mozgással -  feltárván ezáltal az 
időbeliség folyamatosságának poliritmikus természetét.

Ám ha továbbmegyünk a fejtegetésben -  most már igazán kérdé
ses, hogy előre vagy visszafelé - , a Prae ideje lényegében az írás, 
a szövegkonstruálás idejével egybevágó, mert ez az egyetlen lehető
ség, az irodalom idő-tér kategóriájának folyamatosságelvén belül.



A PRAE 
KOMPOZÍZIÓJA
„M i a perspektívában rejlő egyszeri örömt Mindössze az (de ez bőven elég), hogy következetesen és az 
utolsó molekuláig egyetlen szempont érvényesül (például a görbe tükörnél), vagyis felsőfokú rend, de 
ugyanakkor a legnagyobb káoszt idézi elő a világban, virágok megnőnek, alpesek eltörpülnek, fűszálak donjo- 
nok és zsiráfok giliszták lesznek anélkül, hogy ez a lényegüket a legkisebb mértékben is megcsonkítaná. "

A fenti idézet nem a point o f view elbeszélőtechnika tételszerű 
megfogalmazása, hiszen Szentkuthy Miklós epikája nem vállalja 
ezt a módszert, sőt pontosan ellentmond neki. A tudatfolyam 
leírása ugyanis nem törődhet egyetlen szemléleti ponttal, ahonnét 
a szerző a világra tekint. Számunkra az idézet második része érde
kes, ugyanis írónk technikája a lényeg feltárására törekszik, az
által, hogy a dolgokat újabbnál újabb aspektusokba helyezi. Szo
katlan látószögből mutatja be. Mindennek természetesen valami 
szerves kompozíciós vázra kell épülnie. A szellemi kolosszus 
azonban laikusok előtt ritkán tárja fel bordázatát, hát még hajszál
erezetét.

Lakatos István az Élet és Irodalom-be\\ köszöntőjében találóan 
ír a kompozíció kérdéséről: „Magam is a szigorúan szerkesztett 
kompozícióban látom minden klasszikus mű alfáját és ómegáját, 
de ezt az építményjelleget elsősorban költői munkákban tudom 
érzékelni. ( . ..)  Balzac Emberi színjátékát már sose jutna eszembe 
a teljes regényfolyamon át követni -  csak a kompozíció kedvéért; 
bármennyire csodálom vállalkozása nagyszerűségét.”28 Szentkuthyt 
vizsgálva mi is ilyen helyzetbe kerülünk, hiába próbálnánk statisz
tikai módszerekkel vagy strukturalista fogásokkal kicsontozni a 
regényt, nem megy. A kompozíciót mégis ott érezzük a műben, 
nem is lappangani, hanem ciklikusan visszatérni, lüktetni. Az em
legetett kompozíció szempontjából lényegtelen, hogy Szentkuthy 
könyvének kétharmada után elveti az összes téma- és kidolgozás
variációt, a szereplőket és a helyszínt, további elmélkedéseit egy 
koros protestáns pap szájába adja. A kompozíció megértéséhez 
segítségül hívni kell magát a szerzőt, azaz a szöveget: „Ha való
ban hűen akarom ábrázolni megutált szerelmesem arcképét, akkor 
először egy egészen jelentéktelen dolgot, egy rossz napraforgó
vázlatot kell ábrázolnom, vagyis az »abszolút részlet«-et, má
sodszor meg minden létezhető dolgot a világon: hajókat, hidakat, 
történelmi korszakokat és statisztikákat az utolsó ítélet feltámadott- 
jainak foglalkozás szerinti megoszlásáról: vagyis az »abszolút min
den«-t. Ezt a kettőt köti össze színtelen-szagtalan-anyagtalan és

n  Lakatos István: A kísértő (Szentkuthy Miklós hetven éves). Élet és Irodalom, 1978. V. 27.



átlátszó szálakkal a második fok, a kiemelt »téma«. A három fokot 
mindössze intellektuális akaratom köti össze.29

A Prae konstrukcióját ciklikus szerkezetként kell felfognunk 
(persze, csak nagy megszorításokkal), ahol az abszolút részletet és 
az abszolút mindent egy vagy több, azaz n számú téma köt össze, 
ami a ciklus egy fázisát teszi ki. Ez a fázis utána többször (n-szer) 
ismétlődik, és az ismétlődések széttartó erőit csak a szerző intel
lektuális akarata, azaz szerkesztő készsége szorítja folyamatos cik
lusba. A ciklus fázisai nincsenek a hagyományos epika szokványos 
módszereivel elkülönítve, tehát nem találunk fejezetekre, alcímekre, 
bekezdésekre való tagolást. A szakadatlan intenzitásigényű író 
költői gondolatfolyama, „ős-élan-vitalitása”, neurotikus „caritas- 
és Erósz-igénye” elsöpri a konstrukciós formák efféle kitalációs, 
papírszagú gátjait, úgyhogy a szerkezetet nem tudjuk vizuálisan 
érzékelni, esetleg csak ráérezhetünk. Művészi formát Szentkuthy 
számára az ábrázolás tiszta vagy fiktív (elhitetett) plaszticitása 
jelent: „Végtelenül leíró természet vagyok -  képtelen vagyok 
mondatformákat (kérdések, felkiáltások) alkalmazni egy versben: 
azt már konstruktívnak, fiktívnek, hazugnak érzem.”30

Más olvasatot nyújt a regény második kiadása (1980), ahol a 
szerző demisztifikálta (látszólag, az ellenkező hatás érdekében) a 
szöveget, azáltal, hogy rövidebb egységekre osztotta a regényt, 
tipográfiailag rendezte. Az olvasói interpretáció szempontjából ez 
sokat változtat a szövegértelmezésen -  ami már külön tanulmányt 
érdemel.

w Szentkuthy Miklós: Prae. I. m. 15-16. I.
M Szentkuthy Miklós: Az egyetlen metafora felé. I. m. 177. I.



A PRAE 
AZ ESZTÉTIKUMRÓL 
ÉS A NYELVRŐL
mA szépség nem probléma: hiszen minden szép, a szépség evidencia, mindenütt jelenlevő, akcidens és szubs- 
tancia megkülönböztetése itt haszontalan; a világ szép és ezzel kész . *

Ezen alcím alatt nem áll szándékunkban a regény esztétikai ér
tékeit taglalni, hanem ismertetni Szentkuthy Miklós esztétika- és 
nyelvszemléletet. Habár a Breviárium és a többi regény hívebben 
tükrözi nézeteit a nyelvről és az esztétikáról, mégis érintenünk kell 
most ezt a témát. Mert azokban közvetetten, a Prae ben viszont 
közvetlenül jelenik meg állásfoglalása.

Az első szembeötlő tény az esztétikai ábrázolást illetően, hogy 
szerzőnk a Neue Sachlichkeit elveit vallja, azaz egyrészt a túlzott 
tárgyiasságot, precizitást, a fotószerű leírást tűzi ki célul, másrészt 
sohasem marad el mellőle a sokat emlegetett antivilág, antitárgy. Ez 
azt jelenti, hogy a túlzót tárgyiasság (hiperrealizmus) mellett feltű
nik a nem tárgy életlensége és élettelensége (mágikus realizmus): 
„Egy művészileg ábrázolt fában tulajdonképpen az a művészi, 
hogy egyrészt a fát még fábbnak ábrázolja, mint amilyen, vagyis 
a személyazonosságát annyira hangsúlyozza, hogy az lényeggé 
ingerlődik, másrészt, hogy az a fa valami principiálisan nem-fát, 
sőt ellen-fát és soha-fát fog kifejezni, mintha a lehető legfátlanabb 
világot akarná vele éreztetni...”31

A másik szövegszerűen tetten érhető esztétikai alapelv a magá
hoz az anyagban rejlő, kihasználatlan, feltáratlan esztétikum kiak
názása. Az író csak tématextúrákat, ötleteket sorakoztat egymás 
mellé, a végső nyelvi kidolgozás látszólagos igénye nélkül, hiszen 
szerinte magában az anyagban benne rejlik az esztétikai hatás 
csírája, sőt több, az anyag, a természetes matéria ugyanazokkal 
a kvalitásokkal rendelkezhet, mint az alkotó megformálás ered
ményeképp létrejövő műalkotás. A természeti szép és a művészi 
szép eme eszményítő kiegyenlítése mintha a strukturalizmus elő- 
hangja lenne -  az író terheinek és feladatainak egy részét áthárítja 
az olvasóra, azaz nagyobb teret hagy az egyéni interpretáció 
számára. (Ma már közismert a szöveg ilyen jellege.) Fenntar
tásokkal kell azonban vizsgálódnunk ebben az irányban, mert 
habár Szentkuthy több helyen élesen rátapint a strukturalizmus 
alapelveire, mégiscsak a korabeli avantgárd irányzat, a Neue Sach
lichkeit tételeit tükrözi: „Régi esztétikusok hangsúlyozták, hogy a



nyers zöld festék, ami a tubusból kinyomódik, még nem kelt esz
tétikai hatást, mert közönséges inger, a szépség ott kezdődik, ahol 
ebből a »durva« inger-anyagból lóherék, akácok és orgonabokrok 
válnak a képen. Ma azonban a tubusból kiömlő zöld festéket sem 
érezzük szépen aluli ingerszolgának, melynek semmi önálló esz
tétikai értéke nincsen, hanem igenis élvezzük, mint anyagot (mint 
Sache-t), mely új művészi meglepetéseket hozhat, mielőtt még va
lamire is felhasználná a festő.”32

Ily módon Szentkuthy módosította Füst Milán tételét, miszerint 
a művész számára minden létező a művészetért van, oly módon, 
hogy a művész számára minden létező maga a művészet.

Szélsőséges írónk nyelvtagadó-nyelvteremtő kedve is: „Tília 
tovább folytatta a beszédét, át-átcsapva gyöngyeivel a mondattant, 
mint III. Henrik a szakállát, beiktatva a szótagok közé a cipőjét is, 
ruhadarabokkal, helyettesítette az írásjeleket, úeyhogy Touque 
egy lehetetlen új nyelvet és nyelvtudományt kreált m agának...”33 

A regény azonban nem nyújtott lehetőséget az efféle multime- 
diális művészet számára, így ez az idézet inkább szerző dolgok 
iránti fogékonyságáról tanúskodik, amivel ráérzett arra, hogy a 
szintaxis elégtelen a teljes igényű önkifejezés esetében. Ö maga az 
irodalmi nyelvet tartotta elégtelennek, ezért asszociatív (belső) és 
retorikai (külső) monológjaiba beleszőtte a pesti zsargont; a leg-

f>arlagibb és legprofánabb metaforák rendszerével is operált, de a 
egjelíemzőbb az élettani, művészeti, építészeti -  „N ők: mozgó 

architektúrák. Építészet: matematizált szexualitás” - , mikrobio
lógiai, hittudományi stb. szakzsargon használata, amely gyakran a 
lexikonok olvashatatlanságára emlékeztető szöveget hoz létre. 
A szakterminusok izgalmas erdejébe azonban időnként becsem
pészi a leghitványabb irodalmi és köznapi közlés analógiáit, leíró 
stílusát, amit éppen alkalmazásuk által vet el teljesen: „A szoba 
gyöngyszürke homályban volt, az ablaküvegen úgy látszottak az 
erkélyrács vasrúdjai, mint kék virágszálak a ködben, a függöny 
csöndesen himbálózott, mint egy kiakasztott háló, melyben zsák
mányként fennakadt a tenger, akárcsak egy indigólevelű plakát
lótusz, meg a hegyek, ferde pálmák a lejtőn össze-vissza, mint 
a rendetlenül betűzdelt és minden pillanatban kiesni kész hajtűk. 
A felhők úgy lógtak az ég ágairól, mint az aranyeső tavasszal a ko
pasz vesszőítről.”34 (A szerző kiemelése)

Illusztráljuk a Szentkuthy-próza sokat vitatott „makaróni 
nyelv”-ét is, ami évtizedek során oly sok bosszankodást és élve-

11 Uo. 605. I.
M Uo. 475. 1.
M Uo. 91-92. 1.



zetet nyújtott olvasóinak! A „szennyvíz, amely kincseket is sodor 
magával”, „az epikai nyelv tudatos átlíraizálása”-féle meghatározá
sok ugyanis nem hoznak közelebb bennünket a vizsgálandó nyelvi 
formációkhoz.

Tudnunk kell mindenekelőtt, hogy a Prae hősei nem emberi 
nyelven beszélnek. Amint megszólalnak, helytől, időtől, partner
től függetlenül, rögtön hiperbolákról, trapezoidokról esik szó, 
valami álmatematikai hieroglif nyelven, elbeszélt esszéapológiák 
keretében. Nem kell hát csodálkoznunk, hogy ebben a „logo- 
zsargon”-ban a szó kifacsarodik, s a tobzódó jelzőfelépítmény 
határozza meg. írónk valódi művésze a nyelvnek, szóösszetételei, 
metaforikus kapcsolatai és a többi nyelvi formációk gondosan 
megtervezett, értelemhordozó alakzatok. Szemben a valóság vég
telen és őrült kaleidoszkópjával, a nyelv és a gondolat szegé
nyes, tehát a rendelkezésünkre álló nyelvi anyagot a lehető leg- 
meggondoltabban kell alkalmaznunk: „az ember számára csak 
nyelv létezik, csak grammatika, amely nagyon is precíz...”35

Szentkuthy Miklós a leírásban, az ábrázolásban találja meg leg
inkább önmagát. Ügyesen, könnyedén alkalmazkodik helyhez, 
időhöz, alakhoz, ezáltal leírásai jellemzéssé alakulnak, plaszti
kusan jelenítve meg a kort vagy a leírt személyt. íme A megsza
badított Jeruzsálem  azon részlete, ahol II. Frigyes császár ana
tómiai leckét vesz; egyaránt sugallja azt a misztikus, mágiás 
hangulatot, ami a helyiségben uralkodik, a kor természettudo
mányos ismereteinek mértékét, naivitását, naturalizmusát, vadro
mantikáját: „nézzétek a deflorációnál jobban megbecstelenített 
testet a boncolok kése alatt, egyik keble még érintetlen rózsaszín 
vadrózsájával a csúcsán, vén talmudisták és ifjú muzulmánok fö- 
léjehajló ősz vagy fekete szakálla hiába csiklandozza -  a másik 
kebléről pergamentkódex első szép lapjaként lelapozva a bőrt, 
sápadt mirigyek, kék, sárga, piros erek gilisztaként futnak-fonód- 
nak össze-vissza” .36

Ha szemügyre vesszük, miként ábrázolja az író az emberi arcot, 
megfigyelhetjük, hogyan halad a legprecízebb (legkegyetlenebb és 
legtapintatlanabb) valósághűség felé: „Sárga bőrű ember volt, szin
te citromsárga, mely az álla táján a szakáll-maradéktól a tiszta 
zöldbe opalizált át. Az álla rendkívül keskeny volt, tulajdonkép
pen egy egész éles bemélyedés, közvetlenül az alsó ajka alatt, mely 
után egy hegyes kis kiálló csont következett. Az alsó ajka túlságo
san vastag és világospiros volt, mint a halványabb céklafajta és nem

M Uo. 249. I.
16 Szentkuthy Miklós: A megszabadított Jeruzsálem. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1965. 265. I.



voltak rajta ráncok, úgyhogy csillogott, mint egy húsvéti selyem
tojás felülete. Felső ajka vékony volt, az orra nagy, és egy gondo
latnyit homorú. Magas, gömbölyű homloka volt, »kartéziánus tur- 
kesztándinnye«, mondta valaki, aki mindig ilyen bon mot stílus
ban szeretett definiálgatni. Kicsi, zöld, élénk szeme volt, szem
héjai nagyok, laposak és egész sötétbarnák, melyek élesen elütöt
tek homloka és arcbőre világos színétől.”37 

Az egyszerű analógiákat az Arc és álarcban már összetettebbek 
váltják fel: „Felül egészen kopasz volt, homloka daganat- és emb- 
riószerűen előredudorodott, fejét általában leszegve tartotta: ko
mikus volt koponyája csiszolt simasága, és homlokán hirtelen a 
tengernyi ránc és redő, mint a kerékvágás a puha sárban. Tarkója 
felett dús, puha ősz haj, mintha füstölőből gomolyogna ez a fehér, 
szagos gőz. Szája vége legörbült, mintha a megkeseredett ember
gyűlölő elégedetlennek, a koldussá alázott tehetetlen lázadónak 
lenne bábszínházi maszkja. Szemét általában lehunyva viselte a 
fejében -  valahol a póz, fanatizmus, betegség ismert háromszögé
ben -  álla előreugrott, szinte kanalasan fölfelé, a bőr csak úgy 
tapadt rajta, mint a barna héj a félighámozott krumplin.”38

A végső arc-realizmust, ahol már analógiák helyett metaforák
kal jellemez a szerző, a II. Szilveszter második életében találjuk. 
A perugiai püspök leírása: „homloka nyomorított krumpli, orra 
formalista ürülék, szeme egyszerűen nyelvöltögetés, szakálla az 
átkozódás mosogatórongya.”39

A barokk jelzőtenyészet mellett a barokk ironikus, frivol hang
vételét idézik Szentkuthy Miklós profán hasonlatai is: „Raes lo
vagnak erre úgy kinyílt a füle, mint két tulipán, mielőtt szirmait 
éppen elejti” -  mondja a Burgundi krónika krónikása. Ugyanen
nek a szentekkel is vitatkozó hangnak a visszhangja csendül A 
megszabadított Jeruzsálemben is: „és kiköpött nagyot és kereket, 
nehezet és laposat, mint a pápa pecsétje, mely elszakadt harisnya
kötőkön fityeg az enciklikák szoknyája alól.”40 

A dolgok valós vagy képzelt lényege azonban nem mindig ra
gadható meg konvencionális vagy profán hasonlatok közbeikta
tásával: „A tó, mely tükör, sötétzöld, néma, fényes, nehéz, mocsa
ras, őszi és egymillió éves. (S főleg e jelzőket kiveti magából, mint 
a halott halakat.)”41 Hogy ne kelljen egyik hasonlatot egy újabbal 
magyarázni, értelmezni, metaforára van szükség. (Gondoljunk

37 Szentkuthy Miklós: Prae. I. m. 28. I.
38 Szentkuthy Miklós: Arc és álarc. Goethe életregénye. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1962. 298. 1.
39 I. m. 548. 1.
40 I. m. 312. I.
41 Szentkuthy Miklós: Széljegyzetek Casanovához. I. m. 72. I.



csak a Prae egyetlen metafora felé, Leatrice metaforája felé törek
vő kísérletére!) Szentkuthy metaforáinak lényege abban rejlik, 
hogy a szó összes képzettársítási lehetőségeit magukba sűrítik. így 
lesz a tükör aranyrámája a pompa és béke, budoár és Bizánc, talál
kahely és oltár, 1820-as ükanya és minden barokk gőg szinoni
mája,42 vagy a Halley-üstökösből -  „Halley sztárok mennyei szer
ződésszegése” .43 Metaforikus beszédének másik jellemzője, hogy 
a megfelelő helyen a megfelelő (egyedüli lehetséges) metaforát 
alkalmazza. Például, ha a kínai császárnőkről ír, nála a rációnak 
hó-kacsahasa van; Csipkerózsikáról szólva pedig ügyesen alkal
mazza a képzetkomplikációs metaforát, ami az okot s az okozatot 
kapcsolja össze, ugyanis Csipkerózsika tü-nyu^almú testét említi.

Más esetben pedig kaján pontossággal keresi és találja meg azt 
a hasonlatot, metaforát, amely a legkevésbé felel meg a dolog vagy 
a fogalom megszokott értelmének:

„rózsaszín =  rokokó tragédia 
rózsaszín =  szalonvértanúk 
rózsaszín =  remete artéria”44 

Utoljára hagytuk írónk komédiázó kedvének illusztrálását, 
amelyet a farce-okból kölcsönzött, és amely mellett műveiben 
mindvégig kitartott. Istenekkel kokettáló, ördöggel cimboráló 
könnyedséggel kommentál, mindenbe beleszól, bajuszt és szakál
lat rajzol az európai kultúrának, humorizál, visszájára fordít, meg- 
becstelenít minden „égi szentséget” . Blaszfémiás kedve még az 
olyan tudományos szándékú művében sem hagyja nyugodni, mint 
a Maupassant-ról írt nagy tanulmány a: Maupassant „Flaubert-nek
[>anaszkodik egészsége gyengeségéről. Persze az idegbajokat Mo- 
iére doktorai a Képzelt beteg skatulyájába dobják - , ha ugyan 

Maupassant egyáltalán belefér a skatulyába a doktorok tisztelet
díja mellé.”45 Vagy más helyen: „És a pikantéria ebben az esetleges 
családi legendában? Egy Maupassant-nölgy Lauzun herceg szere
tője volt.”46

„Szépség, szépség -  erotikus szépség, virágoskert szépség, zenei 
szépség... mi is vagy, mi is lehetsz? Eddig minden meghatározá
sod gorillaugatás, szócséplés, nem-művészi vízhólyag fejek égbe
kiáltó hozzánemértése volt. ( . . . )  Szépség, sex, Isten... a szépség 
még a legjobb dolog a világon (a szeretet mellett) -  nem? Az »Ér
telem«: tökrészeg; az »Erkölcs«: kaméleon, opál, szivárvány, akár

42 L. Szentkuthy Miklós: Angyali G igi! Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1966. 130. 1.
4} L. Szentkuthy Miklós: Prae. I. m. 590. 1.
44 Uo. 263. 1.
45 Szentkuthy Miklós: Maupassant egy mai író szemével. Gondolat Kiadó, Budapest, 1968. 25-26. 1.
44 Uo. 6. 1.



mi és minden, amit akartok vagy nem akartok. Viszont a »Szép
ség« : biztos (semmi egyéb sem az), és mint valami híd ível idegein
ken át: a legmélyebb biológiai és fiziológiai mélységekből (isme
retlenek) a legmagasabb, agyonvágyott, agyonkívánt metafizikai, 
isteni Abszolútum felé (ismeretlen) -, az érzékiség és a Végső 
Szellemiség között ível, keveredik, valami ebből, valami Abból”47 -  
ez az idézet is csak sejtet valamit a szépség (esztétikum) mibenlété
ről, de nem ad definíciót, nem is adhat, hiszen egyértelmű megfo
galmazást évezredek gondolkodó elméi sem tudnak kiötleni. Örök 
problémája a szépségkategória az esztétikának, s ha áttekintjük 
az eddigi elképzeléseket és megfogalmazásokat, úgy látjuk, Szent- 
kuthynak mégiscsak a mottóban idézett szubjektív idealista meg
fogalmazás tetszik leginkább: „a világ szép és ezzel kész” .

Említettük már azokat a filozófusokat, akik hatással voltak a Prae re. 
Ennek mintájára, bővítésére megemlítünk még néhány gondolkodót, 
akik szépségeszményével rímel a Prae ben kifejtett szépségfogalom.

Elsőnek egy Démokritosz óta ismert kategóriát említünk, a ka- 
lokagathiát, ami tulajdonképpen a szép és jó -  az esztétikum és a 
morál (írónk örök témái) -  ötvözete. Ne zavarjon most bennün
ket a tény, hogy a görögöknél a kalokagathia valószínűleg azt je
lenthette, hogy az a szép, ami jó, az a szép, ami erkölcsös, Szent- 
kuthyra ez nem áll, legalábbis nem így áll, de a két fogalom nála is 
szorosan együvé tartozik.

Következőként Szent Ágostont kellene megemlítenünk. Szerinte 
minden létező szép, s ez a gondolat összecseng Szentkuthytól vett 
mottónkkal, az idézett festékelmélettel is. Ám ezúttal is szükséges egy 
zárójeles megjegyzést tennünk -  Szent Ágoston okfejtése szerint azért 
szép minden, mert isten teremtménye, s mivel isten rútat nem teremt
hetett (isteni kegyességéből kifolyólag), így rút nem is létezik. Egyszó
val a Szent Ágoston-i esztétika mellőzi a szépség ellenpólusát, a rútsá
got. Szentkuthy későbbi műveiben bizony gyakran említ rút embere
ket, rút cselekedeteket. Vagy inkább amorálisak ezek az emberek, 
cselekedetek? Mégis inkább kalokagathia mint Szent Ágoston?

Az asszociációs szépség elmélete a 18. századi Angliából való. 
Kimondja, hogy szép az a jelenség, amelyik kellemes asszociáció
kat kelt, vagy amelyik érzelmekben és képzetekben gazdag asszo- 
ciációzuhatagot vált ki bennünk. Kell-e szebb elméleti alátámasz
tás egy olyan író esetében, aki regény terjedelmű asszociációbű
vészkedést tud rögtönözni például a szomszéd ablakán furcsamód 
megtörő fénysugárból kiindulva? Akinek az élete az asszociáció.

47 Szentkuthy Miklós: Szent Orpheus breviáriuma. III. kötet (Kanonizált kétségbeesés). Magvető Könyv
kiadó, Budapest, 1974. 52. I.



ÍRÓI SZEMLÉLETE 
A PRAE 
UTÁN

„Az intellektusnak teljesen mindegy, hogy egy rákosodó vese vagy egy Oscar Wilde-hasonlat van a kezében. "

Virginia Woolf már 1919-ben azon a véleményen volt a modern 
prózával kapcsolatban, hogy az írót csupán a konvenciók kénysze
rítik arra, hogy fabulát eszeljen ki, komédiát vagy tragédiát, szerel
met ábrázoljon, atmoszférát teremtsen, s ezáltal túl tökéletes, vagy 
éppenséggel ezért valószerűtlen ábrázolást nyújtson. Egy (ábrá
zolandó) közönséges ember közönséges napja nem konvenciók
ból tevődik össze, hanem tudatát a benyomások miriádjai bombáz
zák, és pengeélességgel vésik oda be magukat. Ezek a benyomások 
más hangsúlyt követelnek, mint az irodalmi megszokás. így ma
ga az élet nem lesz sorba rakott színes égők rendje, hanem fényes 
oreol, áttetsző fátyol, ami tudatunk kezdetétől a végéig beburkol 
bennünket. Az író feladata ennek a bemutatása.48

A Prae ben Szentkuthy még az efféle ábrázolási módot aknázta 
ki, s így regénykonstrukciója szinte eseménytelenné, cselekmény- 
telenné vált. De amennyire hiányzik a Prae bői a rabelais-i fordula
tosság, olyannyira zsúfoltak a későbbi regények vérbő cselek
ménytől, fordulatoktól, izgalmas epizódoktól. A Breviárium leg
utóbbi kötetéről szerzője nyíltan kimondja, hogy az nem más, 
mint „kalandregény”, persze, Szentkuthy-módonaz: „theo-krimi” . 
Ars poetica-szerűen vall e szemléletbeli változásról Maupassant- 
ról írt nagytanulmányában, amikor a farce létjogosultságáról ér
tekezik. (A farce és a haláltánc a fő mozgatórugói a szóban forgó 
Szentkuthy-regényeknek.) „A reneszánsz és a barokk idők bol
dogan veszik fel az ólatin komédia fonalát. ( . . . )  A népművészet és 
nagyművészet nem soká bírja a ványadt-vérszeeény, hazugul »esz
ményítő« maszlagokat.”49 írónk szinte Prae-elíenes állásfoglalásá
ban igényli az anekdotát, az izgalmas „story”-t! „Sok úgynevezett 
»újregényt« olvastunk (bőkezűen osztott elméleteikkel együtt): és 
mégis, az anekdota, a »story« a Boccaccio- és Bandello- és Cervan- 
tes-novellák változatlan jó és nagy hatást tesznek ránk, ergo igé
nyünk is változatlan irántuk.”50 írónk így köztes helyzetbe került, 
egyik oldalon Robbe-Grillet és társainak „szárazsága” , a másikon

48 L. Wirginia W oolf: Modema próza. Rađanje modeme književnosti; Román. Nolit, Beograd, 1975. 
165-166. I.

49 Szentkuthy Miklós: Maupassant egy mai író szemével. I. m. 145. I.
40 Uo. 146. I.



az angol és olasz mesterek barokk terjengőssége, azaz az Élet Fá
jának paradoxonába esett: „Az Élet Fája! Az ember kettős ábránd
ja van benne: falni az almát, arany nyállal, gránát édességgel, de 
ugyanakkor ez azért erkölcsi is legyen, örökkévaló, testetlen, ter
mészetfölötti.”51

A harminckét évvel későbbi Kanonizált kétségbeesésben már 
végtelen kiábrándultságáról értesülünk: „a bibliai Életfából csak 
Halálfa lett, a Tudás fájából csak gyilkos agyvakulás” .52 Nem új
keletű vagy modern attitűd a kiábrándultság (örökké modern) 
írónknál -  emlékezzünk csak vissza, 1928-ban és 1931-ben tett 
nyugat-európai utazásairól már az európai kultúrában való csa
lódottság állapotában tért vissza, ez a hangulat, ráismerés indította 
a Breviárium-ciklus írására is. Az irracionalizmus és a pozitiviz
mus, Thanatosz és Erósz, a halálösztön (dekadencia) és az élet sze
relme, a caritas-igény viaskodott benne folyton. Az élet irraciona
litása volt az a felismerés, ami az „Élet és gondolat kizárják egy- 
mást”-gondolatot indukálta,53 a gondolkodás irracionalizmusát 
táplálta benne. Valószínűleg ugyanez a gondolat revelálta a néhány 
oldallal később felvillanó eszmét: „a tépelődés az egyetlen való
szerű és ésszerű magatartás a világgal szemben” .54 Látszólagos pa
radoxonról van csupán szó, szándékos feszültségteremtésről és 
egyszerű retorikai játékról, amikor az első kijelentés erősíti a má
sodik érvényét. Hisz a gondolkodást, semmilyen irracionalitás 
miatt nem dobná félre.

A kiábrándultság, csalódottság és az elkeseredettség vegyes ér
zése ott kísért az egész ouvre-ben. Egy interjúban a következőket 
mondta: „Címe Véres Szamár. Véres, mert az emberiség sorsának 
summája, véres, mert az egész világtörténelmet véres háborúk, 
gyilkolások borzalma hatja át. Szamár: a történelem és a tudomá
nyos élet nehezen elviselhető stupiditását jelzi. Ez a két vonulat 
fejeződik ki a negyedik kötetben. Lényege: a morális szatíra.”55 A 
Véres Szamár címlehetőség ott kísért már a Szent Orpheus breviá- 
riuma-sorozat korábbi köteteiben, sőt az életrajzi regények néme
lyikében is. Valószínű az is, hogy könnyen lehetett volna ez a címe 
a teljes Breviárium-sovozzxnML és a történelmi regényeknek 
együtt. A fenti idézet felveti a morál kérdését is, azaz, hogy a 
szerző morális szemmel vizsgálja az egész európai történelmet. A 
Kanonizált kétségbeesésben (jól figyeljünk a névre!) Kételkedő

Jl Szentkuthy Miklós: Vallomás és bábjáték. I. m. 241. I.
”  I. m. 304. 1.
53 Szentkuthy Miklós: Vallomás és bábjáték. I. m. 441. I.
34 Uo. 444. 1.
55 Gách Marianne beszélgetése Szentkuthy Miklóssal. Film -Szinház-M uzsika. 1981. XI. 28.



Szent Hugó álarca mögül jelzi, hogy minden fantáziája, dühe és 
átka nem a karikírozott ábrázolást célozza; hanem a végcél az 
„érdemes emberiséget alkotó morál”, nem pedig a metaforikus 
„commedia della morte” ábrázolás. Erkölcsiségének egyik fő ösz- 
szetevője a végtelen jóságigény és jóságakarás, ami segíti, hogy 
mégis örök értékeket is felfedezzen az emberiségben, anélkül, 
hogy önkényes filantrópiaprogramot kelljen megvalósítania. S a 
szóban forgó örök morális értékek -  Szentkuthy szerint -  felfe
dezhetők így a világban is, ugyanis az ember és a világ nála ab
szolút azonos. A természet és az emberi test, a makrokozmosz 
és a lélek végtelen összefügésben van. Ám nem elegendő argu
mentum az univerzum és az egyén összefüggése ahhoz, hogy 
„rózsaszínűnek” lássuk legalább az egyén univerzumát. „És a tu
dat hátha szart se ér, mert állati vakságra, kényszercselekedetekre 
vagyunk determinálva és predesztinálva - , lukas gatya raisonunk 
még az álomnál is blődebb portéka?... Cicusok, ne féljetek, kap
tok tejecskét a világvárosok lélektani és hittani »egyetemein«: Sza
badakarat, miau, miau, Eleveelrendeltség (a kontrakandúr), ciii, ciii 
és Isteni kegyelem - , segítő és megszentelő grácia egymás vállára 
támaszkodva - , csókolódzva reggel, verekedve este, brnyau, br- 
nyau.”56 A fenti idézet egyaránt jól szemlélteti írónk nyelvi fordu
latait -  utólag jegyezzük meg, hogy a macska-betétek a szöveg- 
környezetben nem keltik a szürrealista költemény képzetét - , és 
a folytonos kétkedést, a kétkedés pedig a megismerhetetlenséget, 
a filozófiai agnoszticizmust idézi fel.

Milyen is az az Európa-kép, amit kihámozhatunk a Szentkuthy- 
regényekből, s ami a már említett kiábrándultságot, az erkölcs- 
keresést, a jóságigényt táplálta? Analfabéta és sintérpápák, „ember
ré pingált-hazudott kalóz érsekek”, böllér-hadvezérek népesítik 
be, parázna papok manipulálnak pénzzel, méreggel, karddal és 
összeesküvésekkel; a „bolondóra, neuróta Európa” tanítása: „»a 
halálban (pénz) mindenki (pénz) egyenlő (pénz)«: ez lett a halál
táncok tanításának vége (pénz)... ”57 Ez a társadalom képe. És az 
intellektusé? „Az eunuchok körmenete az európai gondolkozás 
megtestesült körmenete.”58 Meddőség, tespedtség és dekadencia 
minden szinten. Bármennyire is visszataszító és kiábrándító ez a 
pár mondatos kép (világtörténelem, művészet, és filozófiatörté
net), Szentkuthy számára mégis ez jelenti az ihlető művészi izgal
mat. S az alkotás folyamán kettős morált indukál benne; az egyik

M Szentkuthy Miklós: Kanonizált kétségbeesés. I. m. 118. I.
57 Uo. 185. I.
48 Szentkuthy Miklós: Fekete reneszánsz. I. m. 195. I.



a szinte már evangéliumi jóság és a mindent elfogadás morálja, míg 
a másik, a folyton túlsúlyban levő, ha Európáról van szó, a „pszi- 
ché-taposó, érték-tagadó, állat-apologizáló” morál. Ez utóbbi ter
mészetszerűleg egyfajta szolipszizmushoz vezet, méghozzá (vagy 
természetesen) paradox, kételkedő szolipszizmushoz: „Egyedül va
gyok, egyéni vagyok, csak én vagyok, és éppen az egyes ének, az 
egyének és az egyedek azok, ami nem számít a természetben, ami
vel nem törődik sem történelem, sem a csillagok járása, sem az év
szakok, sem a mítoszok istenei -  az egyén semmi, nulla, névtelen 
sejtszilánk, jön-megy, anyja buta hús-koporsójából ki, vacak pu
hafa koporsókba be, mint aki csak bujkál és szégyenkezik, és öt 
percig sem bírja a világosságot: ez vagyon én, a megtestesült elha
nyagolandó, nem szorzó és nem osztó -  pedig! pedig! ugyanakkor 
az egyén egyéni világa az egyetlen valóság, az első és utolsó pozi
tívum, az amit én láttam, az az istenség, az a természet, az a szere
lem, az a történelem -  anyám méhe előtt a dolgok mind legfeljebb 
jámbor vagy bárgyú hipotézisek számomra, és ami sírom lakatjá
nak csattanása után következik: bolond fikció, hiszterikák tolonc- 
kórházbeli látomása. Az egyéniségemet érzem csak valóságnak, s 
a természet, ha valamivel egész bizonyosan nem törődik, akkor az 
egyéniségem az!”59 Ugyanezt a témát variálja egy korábbi gondo
lat: „Hiszen ez a Tintoretto-jegyzet csak egyetlen példa arra, amit 
ez a könyv a maga egészében vél jelenthetni: egész természet és 
egész történelem mindig csak egyetlen egyén dekorációja, Isten 
mindig egy emberrel áll szemben, a realitás mindig csak e két lélek 
dialógusa; a metafizika: a förtelmes-fenséges »tea fór two«, mely
nek helyébe értelmesebbet sohasem tehetünk.”60 Érdekesmód ke
veredik a kétkedés a történelemben, tudományban, kultúrában az 
egyén önmagában való kétkedésével -  líraisággd olvad. Ez a para
doxon Szentkuthy drámáiban és Európa teremtő, Európa taposó 
regényeiben egyre fokozódik. Ami bennünk van -  a szenvedélyes 
izgatottság, „a világ millió árnyalat- és konstelláció-logikuma” , a 
„leírás az új idők egyetlen lehetséges filozófiája” -  szenvedélyes 
lírai reakció. Hangulatok sorjázása, a „túl-élet” és „alul-élet” na
gyon is témadús intenzitása; a kétely intenzitása. A kétkedésben a 
végsőkig jut Szentkuthy: a természet öncélúsága, nem az emberért 
levése automatikusan veti fel a gondolatot, hogy az ember is csu
pán egy a világegyetem egysejtűi közül, s mindezt tetőzi a bizony
talanság: mit is akar a természet -  az életet vagy a halált?

A végletes szkepticizmus szülte Szentkuthy relativitáselméletét 
is: „Az élet viszonylagosságára már nem érdemes példát felhozni,

w Szentkuthy Miklós: Vallomás és bábjáték. I. m. 442.
60 Szentkuthy Miklós: Széljegyzetek Casanovához. 114. I.



annyi van, annyit említettem -  de van itt egy klasszikus, és ezt, 
még untatásod kockáztatásával is, felemlítem. Van egy tengeri állat 
(Melicerta?), mely páncélos palotáját saját ürülékéből építi fel: »my 
excrement is my castle«. Tudod jól, hogy sohasem viseltettem vala
mi egzaltált bizalommal az emberi gondolkozás iránt, de épp ezért 
kételkedésemnek sem tulajdonítottam valami sokat érdemlő jelen
tőséget, s ennélfogva gyakran jutót az eszembe, mint ironikus és 
megbocsátó hasonlat, ha nagy szellemi alkotásokkal álltam szem
ben, költők exegi monumentumaival, bölcselők sokkötetes rend
szereivel, hogy mindez csak váladék, az agy éppolyan szekréciója, 
mint a mézga a fenyőből, az eső a levegőből vagy a genny a szálka 
sebéből. S amit csak játékból mondogattam, azt ez a Melicerta-állat 
a valóságban mutatja: mondhatom úgy, hogy csillogó palotája és 
életműve »csak« ürülék -  mondhatom úgy, hogy amit ürüléknek 
nevezünk, az nem is az, hanem gyönyörű ház, életmű, életadó, 
életörökítő »exegi monumentum«. Nivellálódnak a dolgok, nivel- 
lálódnak.”61



SZENT 
ORPHEUS 
BREVIÁRIUM
„Nincs más célom, mint a vad, abszolút imitáció; . . .  Catalogus rerum, •Jelenségek Jegyzéke• -  ettől a leg
ősibb vágyamtól aligha fogok szabadulni. ”

A meghatározások, úgy tűnik, sohasem elég tágak, ha Szent- 
kuthv Miklós műveit szeretnénk minősíteni. Tematikus és mű
faji határok egyaránt a végtelenbe vesznek a Szent Orpheus 
breviáriuma esetében, amely a világ összes dolgát kísérli meg 
katalógusba foglalni. A minden iránt érdeklődő, goethei intel
lektus önmaga csapdájába esik, mert a teljességre törekvő ábrá
zolás során újabbnál újabb témák és jelenségek ötlenek fel, encik
lopédia módjára egyik tény a másikra utal, úgyhogy a dolgok 
egymással folytonos láncot alkotnak, aminek gátat nem tud 
szabni semmi.

A világ dolgai közt való bolyongás, amely a fiktív hős (és az ol
vasó) okulását szolgálja, régi regényműfajt idéz fel: a nevelés
regényt. Marx György a Breviáriumot könnyedén a Bildungsroman 
kategóriájába sorolja, amely a két modern vezető műfajt, az esszét 
és az önéletrajzot közös keretben egyesíti. Ő is elveti az író szelle
mi rokonságát Joyce-szal és Prousttal, és archetípusként Thomas 
Mann Krull-regényét hozza fel.

Mégsem lehet a Breviáriumot kizárólag nevelésregénynek tartani, 
ugyanis a Breviárium nem csupán egy meghaladott, elavult világ
nézet, egy túlhaladott társadalmi berendezés, egy idejétmúlt er
kölcsi rend vagy értékrendszer kíméletlen bírálatát nyújtja az ál
tala felépített vagy sugallt világképpel. Ha a Breviárium által kö
zölt ismeretanyag mennyiségét vennénk figyelembe, s úgy állíta
nánk be a művet, hogy számtalan témáról számtalan részletet tud 
meg belőle az olvasó, az ismeretterjesztő könyvek szintjére s ü l 
lyesztenénk. Erről szó sincs, már csak azért sem, mert az író által 
tálalt ismeretanyag sok esetben nem egyezik meg az objektív való
sággal. Másodszor, írónk az információk hierarchikus elrendezé
sére nem ad sokat, tehát az ismeretszerzés didaktikus elveinek sem 
tesz eleget. Nem ismeretközlés hát a célja, hanem önfeltárás, ön
kifejezés.

Pomogáts Béla szerint „Az Orpheus végül is nem regény, még 
szürrealista értelemben sem, hanem valami más. A regény mindig 
valami szervezett alakzatot jelent, még a modern irodalom forma
bontó kísérleteiben is. Szentkuthy műve éppen a szervezettséget



utasítja el. Ezért legfeljebb azt mondhatjuk róla: próza, amelynek 
vannak epikus, költői és esszéisztikus mozzanatai, részletei.”62 

Ezt a véleményt nem fogadhatjuk el, hiszen a II. Szilveszter má
sodik élete minden mozzanata a mumifikálás testrészenként való 
előrehaladásához van kötve, az Arc és álarc gondolatai a strassburgi 
dóm alakzataihoz kötődnek, a Fekete reneszánsz felépítése egy 
fiktív dombormű alakzatát követi stb. A szöveg egyáltalán nem 
öntörvényűén építkezik, hanem éppenséggel egy jó előre megha
tározott vázra épül. A szüntelen előre- és visszautalások, csa
pongó asszociációk, analógiahalmozások és szerkesztési trükkök 
nem a szerves kompozíció hiányát jelentik.

Enciklopédia és frivol történelemszemlélet, empíria és szubjek
tivizmus egyenrangú ötvözete kapcsolja össze a történelem és mű
velődés időrendtől megfosztott szeleteit Szentkuthy regényeiben 
a Prae önmegsemmisítő prózájától egészen a Divertimento köny- 
nyed hangvételéig. „Az 1934-es Prae-tői kezdve mindmáig az 
egész világ ábrázolása volt a célom, az a bizonyos Catalogus Re- 
rum (A szerző kiemelése): legtermészetesebb tehát, hogy a világon 
található összes szex-változatokat ábrázolni akarom, Múzsákkal, 
mikroszkóppal, pszichészétfejtéssel, historikummaP -  vallja írónk 
a Breviárium IV. és V. kötetének tervezése közben.63

Szinte csillagokig törő szándék rejlik e kijelentésben, hiszen 
a Catalogus rerum vagy a De rerum natura mint a világ egyetlen 
lehetséges címe,64 nem kevesebbet céloz, mint a természet összes 
megnyilvánulását leltárba szedni, összegyűjteni, csoportosítani, 
átrendezni, rendszerbe állítani. Az ismeretek szerzésére a látható 
világ kevésbé alkalmas, mert nem tartalmazza a dolgok lényegét 
olyan esszenciálisán sűrítve, mint a könyvek. Ezért úgy tűnik, 
„mintha az egész ember könyvek párosodásából született, könyve
ken nevelkedett volna, könyvekben laknék és könyveket étkezne” 
-  mondta írónkról Hevesi András.65 Szentkuthy bibliofil hajlama 
nem merül ki a filológiai búvárkodásban; enciklopédia és harisnya
nadrág-reklám egyenrangú forrásként szerepel bibliográfiájában. 
Már-már önálló kis művek az egyes regények tartalommutatói, 
amelyek frappánsan, frivol kalauzként átmesélik a regény tartal
mát, esetleg még nagyobb zűrzavart keltenek. A Kanonizált két
ségbeesés 28 oldalas vagy a Prae 19 oldalas tartalommutatója szinte

62 Pomogáts Béla: Egy eszmélet katalógusa. Sorsát kereső irodalom, Magvetó Könyvkiadó, Budapest, 1979, 
172. I.

63 Szentkuthy Miklós: Summa sex orphica. Terv-lapok, cédulák Szent Orpheus breviáriumának készülő 
IV. és V. kötetéhez. Ú j Symposion, 1979. 171-172. sz.
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65 Hevesi András: Egy literary gentleman, Nyugat, 1956



szabad versként is megállná helyét. Mindehhez hozzájárul még, 
hogy Szentkuthy regényeiben többet foglalkozik a drámával, épí
tészettel, képzőművészettel, zenével, filozófiával és mitológiával, 
mint magával a regénytémával, hőseinek sorsával, fejlődésével vagy 
éppen kalandoztatásával, de ezeket az elemeket úgy építi a szö
vegbe, hogy egyáltalán nem válnak a regény kárára, sőt ezek által 
lesz regénye regénnyé.

Az univerzalitásra törekvés tölti ki az író ars poeticáját, egy 
homogén tudást céloz, amelyben az ismeretek nem állnak hierar
chikus rendben, de mégis ábrázolni tudják a totalitást, hiszen min
den dolog jelen van, és egyik dolog elvezet a másikhoz. A mű for
mája a legtöbb esetben „naplóanarchia” , a módszere pedig „irra- 
cionalista asszociáció-tenyészet” . Az író önmaga ragasztotta eti
kettjei nemigen hízelgőek, de nem is szó nélkül elvetendőek, csu
pán magyarázatra szorulnak: „A 20. század irodalmi alkotása kife
jezi egy-egy életgóc (mondjuk, egy nagy intellektussal és haj
szálpontos érzékekkel megvert emberi élet) teljes egységét: nap
lóját, metafizikáját s a kettő harcából származó téma-jelképeit. 
Nincs külön »kiadatlan levelezés«, nincs külön »szerző tudomá
nyos kísérletei«, nincs külön »költői művei«. ( . . . )  De kétségte
lenül nemesen intellektuális és nemesen művészi vágy olyan művet 
látni, melyben életünk alapélménye nyerne hiánytalan kifejezést: 
az egész világ, természet és többi emberek, az egész történelmi 
múlt, az összes vallási kompenzációs reflexek, a nagy vágyak sé
mái, az egyéni élet pillanatról pillanatra bukdácsoló adaptációi 
egyetlenegy egységben -  lírai kötöttség, metafizikai Ikarusz-őrü- 
let, hangulat-homály és erőltetett dogma mind egyetlen nagy egy
ségben, összefüggéseiben -  élet és mű, egyéni torzó és egész opus 
csodálatos házassága, egybeolvadása.”66 Mindez persze technikán, 
kompozíción, rendszerezésen alapul, mindezt meg kell csinálni, fel 
kell építeni, s nem is akárhogyan. Ha könyvek és a közvetlen ta
pasztalat nyújtotta adatok nem elegendőek (és sohasem elegen
dőek) a későbbi színezésre, formálásra, tágításra és zsugorításra 
váró váz elkészítéséhez, az író akkor sem riad vissza a feladattól, 
hanem hamis információkat tár az olvasó szeme elé, hiszen az in
formációk úgyis csak ugródeszkaként szolgálnak az író képzelete 
számára. „Forrásaim a Leopold- és Mozart-beszélgetéseken kívül 
talán nem mindig hitelesebbek, mint a Schikaneder erősen ellen
őrizendő fantáziái” -  mondja az öreg oboás a Divertimento 7-8. 
oldalán, s ezzel két legyet üt fegy csapásra: hitelesíti a képtelen in
formációkat (Mozart és apja beszélgetéseit), és kétségbe vonja



azoknak, az adatoknak a hitelességét, amelyek ellenőrizhetők a kü
lönböző életrajzokban, azaz előre az olvasó tudomására hozza, 
hogy ne várjon hiteles életrajzot vagy történelmi regényt; Mozart 
is csak ürügy az író számára, hogy elmondja mondanivalóját.

„Amit most írok, nyilván nem juthatott akkor eszébe a festőnek, 
de csak azért is ide-glosszázom és ide-kommentálom... ”67 Az 
írói önkény fontos momentuma Szentkuthy írásművészetének, hi
szen a dolgok szubjektív szemlélete és értelmezése nem is találhat
na jobb kifejezési formát az önkénynél. A Burgundi krónika meré
szen tépelődő szerzője így beszél: „Tekintettel arra, hogy ez a kis 
kísérleti művem egy testben krónika és vallomás is, fel kell jegyez
nem azokat a talán bűnös és henye, túlságosan frivol és evilági 
gondolataimat is, melyeket ez a két szóból álló kurta szentencia, 
hogy »Rómába megy« -  bennem felébresztett.”68 Az írói önkény 
természetes megnyilvánulása, hogy szeretne témájáról minden 
létezőt elmondani, minden oldaláról megvilágítani azt, véres kéz
zel boncolni, aminek műfaji és nyelvi határok nem szabnak gátat. 
Szentkuthy nyelv- és témateremtő intellektusa bátran szárnyal el
méletek és törvények felett: „nem Luther-tanulmányt írnánk, nem 
is Luther-románt s nem naplójegyzeteket ( . . . )  hanem végigkísér- 
nők a Luther-fogalom minden állapotját egy életen keresztül, ösz- 
szes asszociáció-helyzeteiben ( . . . ) :  essay, napló, regény, ima, ka
rikatúra, betűcsoport, politika, könyvtábla és színészi póz ezer 
hajszálerén keresztül.”69

A Szentkuthy-művek műfaját ő maga is, mások is csak körül
írással tudták meghatározni. (Egyedül A megszabadított Jeruzsá
lemről mondta ki nyílt iróniával -  az olvasó becsapására - , hogy a 
mű az olvasó szempontjából nem regény. Legalábbis nem mai át
lagregény.70) Még azt sem mondták ki, hogy regények ezek vagy 
sem. Szerintünk ezeknek a műveknek szilárd szerkezete van, a 
már-már féktelen mesélő kedv nem rombolja a higgadt kompozí
ció arányait, a fel-felburjánzó idegen elemek pedig nem vesznek 
olyan irányt, hogy az megkérdőjelezné Szentkuthy prózájának 
regény voltát. Vérbő regényeket (még shakespeare-i értelemben 
is), regényeket ír Szentkuthy Miklós -  még ha át is modellálja az 
epikus distancia értelmezését - , tárgyát nem az objektív szemléle
tet biztosító távolságról szemléli, hanem belülről, a cselekmény 
középpontjából, a hősök álarcai mögül. Nem azonos ez a szemlé

67 Szentkuthy Miklós: Szárnyatlan oltárok (Burgundi Krónika, Wittenberg). Magvető és Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest, 1978. 362-363. I.
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70 L. Szentkuthy Miklós: A megszabadított Jeruzsálem. 32-33. I.



tét biztosító távolságról szemléli, hanem belülről, a cselekmény 
középpontjából, a hősök álarcai mögül. Nem azonos ez a szemlé
leti mód a (már) hagyományos nézőpontelmélet látószögeinek 
egyikével sem (pl. a szerző az egyik hős által látható eseményeket 
mondja el), hanem nagyon is szemmel tartja az események körül
ményeit, előzmények, következmények, konstellációk, viszonyok 
„mindentudó” elbeszélőjeként viselkedik -  de szubjektív szem
szögből modellálja azokat, hipotéziseket objektív valóságként fo
gadtat el.

A mindentudást és a szubjektív (álarc)szemléletet ötvöző írói 
technika a kommentár. Úgy tűnik, a szerző szétfolyó kommentár
jai szétfeszítik a regény összetartó erőit, valójában azonban a szö
veghez fűzött kommentár sohasem adalék, hanem az eredeti szö
veggel azonos gazdagságú, érvényű és értékű alkotás. „Kommentá
lok -  a tragikus az, hogy meg vagyok győződve, hogy nincs más 
értelmes és izgalmas műfaj a világon, mint a kommentár, vagyis 
egy könyv, egy emberi arc, egy millió-sejtű virág vagy tízfelvoná- 
sos eseménysor elemről elemre való követése -  de ugyanakkor, 
holmi kiirthatatlan »művészi érzék«-bői (micsoda plebs-chicane), 
formai és színészi hajlamból, tán szerkesztő ravaszságból kifo
lyólag is, gyötör, hogy a valóságnak (leeyen az Szent János szövege 
vagy idegen emberi arc) ez a lépésről Tépésre való követése a leg
nagyobb művészet-tagadás, forma-taposás és szerkesztés-károm
lás.”71 Csábító a lehetőség, hogy Szentkuthy Miklós műveit műfaji 
megjelölésként kommentárnak nevezzük -  a valósáé kommentár
jai; a világ kommentárjai - , ám a kommentár ez esetoen sokkal in
kább írói eljárás, mint műfaj.

A gondolkozó író totalitás-ábrándja, a természet össz totalitását 
katalogizáló Breviárium-sorozat, regény volta mellett több műfaj
jal rokon: az esszével, a naplóval, kommentárral, álarcos életrajz
zal, álarcos levelezéssel, a keretes elbeszéléssel -  s éppen a műfaji 
meghatározhatóság sokfélesége folytán a kispróza több formájával. 
Külön kérdés, hogyan szerveződnek ezek a kisprózái műfajok a 
keretes elbeszélésen keresztül monumentális kalandregénnyé -  az 
intellektus kalandregényévé.

Ez a kalandregény-fogalom is értelmezésre szorul. Az imént 
még az intellektus világ- és alvilágjáró kalandos utazására gondol
tunk, de rögtön hozzá kell tennünk, a Breviárium más értelemben 
is kalandregény; a művek történelmi (életbeli) rétege bizony forró 
„theo-krimi”, vagy inkább „pokoli horror vagy mennyei bur- 
leszk” . A Véres Szamár részleteit olvasva pedig úgy érezzük,

71 Szentkuthy Miklós: Fekete reneszánsz. I. m. 258.



írónk jórészt a történelem kavalkádjára összpontosít -  háttérbe 
szorítva ezáltal más irányú reflexióit - , filmszerű gyorsasággal 
pergő eseménysort mond el, szinte a hard-boiled fiction -  bűnügyi 
regények módszerével. S ha már kis műfajkatalógusunknál tar
tunk, soroljunk fel még néhány középkori műfajt, amelyek szent- 
kuthys változataira ráismerhetünk a Breviárium betétei között. 
Egyik a bibliai tárgyú barokk jezsuita iskoladráma mitológiai köz
játéka, a chori. (Már a definíció is sok Szentkuthy-témát és Szent- 
kuthy-modort -  barokk, mitológia, bibliai tárgy, közjáték -  sugall.) 
Azután itt leljük a commedia dotta reneszánsz műfaját -  az antik 
modorban előadott sikamlós, korabeli (időszerű) tárgyat megjelenítő 
drámát. Két, a 12. és a 14. század között kedvelt francia epikai 
műfaj vegyítésének körvonalait is felismerhetjük, a szentek életé
ből merítő conte dévot-ty és a csodás elemekben bővelkedő mesés 
kalandtörténetet, a conte d'aventure-t. Utoljára hagytuk a szerző 
által (szövegben is) vállalt (ismét reneszánsz és ismét francia) mű
fajt, a gúnyos hangú leírást vagy dicsőítést, a blason-1, aminek szin
te kizárólagos témája a női test volt: „ . . . a  »blason«-t kapta, azt a 
reneszánsz-manierista verses műfajt, mely analízisek és metaforák 
őrült halmozásából állt egy (többnyire nagyon erotikus) tárgyra, 
testrészre vonatkozólag, minden elképzelhető képzettársítást fel
használva. ( . . . )  De ha fontos, nem is Hugónak az, hanem a Hugó
ról író Breviárium-tol\noknaky aki egész könyvének, a Breviá
rium-cím helyett ilyesféle titulust is adhatna, betűbölcsőtől betű
sírig, hogy »Blason du Monde«, A Megőrült Kaleidoszkóp.”72



AZ IDŐ 
SZEREPE 
A BREVIÁRIUMBAN

„H a valami történik, mindig valam i más is történik, a dolgok alatt, mellett, felett. "

A tudományos pedantériával készített anekdotikus katalógusok 
„szerkesztése” közben Szentkuthy egyetlen lehetséges magatartá
sa a szubjektivizmus lehet. A túlzott tárgyilagosság ugyanis eleve 
idegenséget feltételez a tárggyal szemben. Ez pedig megengedhe
tetlen egy olyan író számára, akit „életében a mű riogat, a műben 
a lét sorsa” . Az objektív szemlélet helyett megfelelőbb kategória a 
husserli intencionáltság, annál is inkább, mert Szentkuthy maga is 
emlegeti a Praeben és a Breviáriumban a művészi internacionált- 
ságot, mint a tudati tevékenység egyetlen módját, amely egyesíti a 
tudati aktust, annak alanyát és tárgyát.

A szubjektivizmus az időkezelésben is megfigyelhető. Az idő
elméletről és az időprobléma filozófiai megalapozottságáról -  lét 
és nemlét, az előbb és utóbb párhuzamossága, az időfolyamat poli- 
ritmikus tulajdonsága -  a Prae kapcsán már szóltunk, most pedig 
az „idő-tologatás”-ról, a minden idő folytonos jelenbe olvasztá
sának írói fortélyáról szeretnénk feljegyezni néhány gondolatot. 
Persze, ez is inkább „filológiai” munka lesz, mint elméleti defini
álás, a művek segítségével kísérlünk meg mélyebbre hatolni a tár
gyi anakronizmusok szintjénél -  annál, hogy Casanova Velencé
ben konzervdobozból eteti a galambokat, Dzsingisz kán Szapphót 
olvas a strandon vagy II. Szilveszer Playboyt és Vogue-t lapozgat.

A modern irodalom azon törekvését kíséreljük meg tetten érni, 
amellyel az idő és az időrendi folytonosság kényszerétől szeretne 
megszabadulni. Proust és Joyce vívmányai ezen a téren ma már 
igényt támasztanak. A két eltérő technikát Szentkuthy módsze
resen meghaladja, s olyan célt állít maga elé, amely végső pontja az 
időbeli folyamat, maga az idő meghaladása, megszüntetése. A 
Toszkánai áriák -  a négy Monteverdi-költemény -  első darabja az 
emberi létproblémát a két filozofikus Múzsa, a Tér és az Idő prob
lémájának kereszttüzében vizsgálja. Persze, külön csemegeként 
szolgálhatnak a Prae-beli betéttanulmányok is, a tér és idő vala
mint a téridő problémájának vizsgálatakor, a Kezdet sémája avagy 
új kompozíció, és az Új szójáték-kultúra felé avagy a dogmatikus 
akcidentalizmus szabályairól Mindkét tanulmány a francia Prae- 
hős, Leville-Touque Antipsyché című folyóiratában „jelent meg” . 
A Szentkuthy-próza megszünteti a „korábban” és a „későbben” ,



az „előbb” és az „utóbb” fogalmát, tehát tetszés szerint csúszkál 
az időben, mint ahogy Halász Gábor is megállapította: „mint tér
elemeket állítja egymás mellé a különböző periódusokat, csak az 
arányítás szépsége érdekli, nem a tényleges folyamat.”73 A Bre
viáriumban nem találunk időbeli alárendelést, csak mellérendelést 
-  íme az írói önkény újabb vívmánya: „sokat fordultak meg egy
más fejében egymás emlékei, s ha nem mindig úgy, hogy ez a Bre
viárium azt megköveteli, hát majd tologatjuk előre-hátra az éve
ket, a jelképes tanulság érdekében.”74 (A szerző kiemelése) Vagy 
másutt: „Ezek a dátumok a Breviárium-nak nem különösebben 
megfelelőek, tehát kissé eltologatjuk őket, mindjárt szebb lesz a 
történelem is, meg történetünk is.”75

Nem csupán az időt „tologatja” írónk, hanem vele együtt a tör
ténelmi figurákat, földrajzi helyeket, a társadalmi dekorációt is -  
a „jelképes tanulság” érdekében. Az életrajzi regények kapcsán 
említjük még majd ezt az eljárást mint a típusalkotás eeyik módsze
rét, ám következő idézetünk e „minden-tologatás” kiváló példa
tára, s mindjárt magyarázattal is szolgál: „Most okvetlenül ennek a 
győztes lovagnak életéről kívánkozik beszélgetnie a Breviárium
nak  de mivel Szent Hugó magakorabeli (maga századából való) 
»passzent« lovagot nem találtunk, a sokkal későbben élt Don Juan 
d’Austria jutott eszünkbe (1545-1578), V. Károly császár és Blom- 
berg Borbála, a regensburgi polgármester leányának fattya. Mind
járt azt is megjegyezhetjük, hogy noha a törvénytelen gyermek 
Regensburgban született, a későbbiekben lehet, hogy Augsburg 
fogja átvenni helyét az elbeszélésben, azon egyszerű oknál fogva, 
hogy Szent Orpheus sose látta világjáró zarándoklatai közben Re- 
gensburgot, Augsburghoz azonban a legszorosabb kapcsolatok 
fűzték. Ugyan (régen is, ma is) kit érdekelhet az ilyen kis csere
bere, ha ez a »Vita in Decamerone« esetleg érdekesebb lesz tőle, 
vagy: az élet végső kérdéseivel való (evangéliumos, laikus, egzisz
tencialista, eretnek és desperált dogmatőz) hugói küzdelmek -  fi- 
lozofikusabbak és drámaiabbak lesznek tőle.”76 „Mindezeket a 
szamárságokat azért gondoltuk elmondandónak (közkívánatra 
utoljára), mert a Breviárium nem követi a fenti dátumokat és hely
ségeket: nem tudatlanságból és nem a modern regényírás »kompo
zíció«-gengsztereinek alvilági divatjából, hanem az »örök«-azonos 
emberi história érzékeltetése céljából. Hagyjátok a fenébe az egész

71 A Halász Gábor-idézet Pomogáts Béla idézett művéből való.
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75 Szentkuthy Miklós: Kanonizált kétségbeesés. I. m. 101. 1.
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»anakronizmus«-kotyogást, lotyogást az (egyelőre) egy-egyenru- 
hás »Kronosz« és sub spécié aeterni (az örökkévalóság) nevében, 
nem is beszélve a balett-játékosságról...”77 Mi, persze, tudjuk, 
hogy csupán stíluskérdés és stílusszépítés, amikor a szerző azt ál
lítja, hogy nem kompozíciós elvei miatt bánik ilyen szabadelvűén 
az idővel. Hiszen csakis ilyen kompozíció útján kerülhetnek olyan 
típusok egymás mellé, akik szembesítésére szükség van egy ké
sőbbi cél szempontjából, vagy így kerülhetnek egyes hősök szá
mukra teljesen idegen időbe, vagy a maguk idejébe tőlük idegen 
idő elemei keverednek, a célból, hogy hangsúlyozzák az emberi 
típusok általánosságát, a történelem ciklikus szerveződését.

Végső soron minden kritikusnál jobban fogalmazta meg az író 
a maga időbeli-időn kívüli törekvését a Kanonizált kétségbeesés
ben, amikor ars poeticáját Szent Hugó szájába adta: „»Számomra 
idegen és érthetetlen, mikor komoly hittudós társaim közül egye
sek az elveszett időről beszélnek, annak kereséséről és végül annak 
valamiféle megtalálásáról. Az én lelkemben az emlékek: örök jelen 
-  és plasztikus alakban és időben élnek, s nem változtathatók - , 
ugyanígy az Isten memoárjában is, a Szentlélek huncut, titkár- és 
jegyző-galambbegyében. Ami egyszer már volt valamikor, az be
lépett (persze az időszakok hozzátartozó végtelen variációival) 
az örök Van-ba.«”78 Tótágast áll tehát az idő; egyrészt egy »egy
idejűség-horizont” közös szintjén -  teljesen rímel erre Joyce 
álláspontja: „Nincs múlt, nincs jövő, minden az örök jelenen 
keresztül folyik”79 - , másrészt az eseményrészletek folyton egy
mással keverednek, régiek az újjal, későbbiek a korábbiakkal.

77 Uo. 95. I.
71 Uo. 303-304. I.
79 James Joyce: O  Ulisu i Fineganovom bdenju. Rađanje modeme knjiievnosti; Román. I. m. 161. 1.



A BREVIÁRIUM 
SZERKEZETE

»Nincs jobb dolog a világon, mint logikusan felépített program! Még logikusabb megvalósítás! Leglogikusabb 
(minden vonatkozású) következtetések levonása!9

A rész és egész dialektikája. Mielőtt rátérnénk a Breviárium és 
az életrajzi valamint a történelmi regények struktúrájának megfi
gyelésére, vegyük szemügyre, mit mond a marxista filozófia a rész 
és egész viszonyáról. A totalitás szemszögéből vizsgálva úgy lát
juk, hogy a rész mindig gazdagabb, mint az egész, de ez a gazdag
ság csak az egészben nyeri el az értelmét. Ez azt jelenti, hoey maga 
a jelenség, azaz a konkrétum, természetszerűleg gazdagabb a lé
nyegnél, az absztraktumnál. A jelenség ugyanakkor része a konk
rét totalitás folyamatának, ami a lényeget is átjárja, bevilágítja, és 
egyben megmutatja azt a funkciót, amelyet a mozgásban betölt.80

A marxista esztétika fent vázolt tétele részben fedi Schiller elmé
letének alapjait is, aki felismerte, hogy az epika fő jellemzője a ré
szek önállósága -  azzal, hogy ezek a részek végső értelmezésüket 
a szerkezet befejezésétől elnyerjék. A klasszicizmusnak ez az el
mélete tehát funkcionális szerepet szán a „rész”-nek, a részletek
nek a kompozíció egészén belül. A mai, modern kísérletek már el
lentétes irányban keresik a kifejezés új lehetőségeit, Szentkuthy 
pedig ötvözi a modern „non finito”-elmélet adta lehetőségeket 
a klasszicista „szerkesztettség”-gel; s rendet szül a rendetlenség
ből határtalan intellektuális munkával, alapos művészi koncep
cióval.

A rész és egész dialektikáját érvényesíti, amikor regén vkompo- 
zíciói esetében a legapróbb részletek ábrázolásából indul ki, ame
lyekhez a legbonyolultabb összefüggések elemzését kapcsolja: 
„Én nyilván azért születtem a világra -  írja Goethe nevében - , 
hogy a világ legapróbb jelenségeiben a legnagyobb dolgokkal való 
összefüggéseket felfedezzem, és azt a bizonyos legapróbb jelen
séget minden képzelhető -  legtávolabbinak látszó vonatkozásai
ban is: ábrázolva elemezzem.”81 Az író mindig a részletet látja, 
mégpedig egy, az eseményektől független pontból: „Mikor kóbor 
inas korodban a Duna mentén jártad az erdőket: bolondultál a 
surranó menyétekért és mogyoróroppantó mókusokért, össze
szedtél az erdőben minden lombot, gazot, éretlen virágot és fura 
termést; mikor hazajöttél egy ilyen kirándulásról, ki se látszottál

80 L. Ungvári Tamás: A regény és az idő. I. m. 38-39. 1.
11 Szentkuthy Miklós: Arc és álarc. I. m. 568. I.



magadhordta bojtorjánból, vitted oltárra, lányok ölébe, szobád 
asztalára, modellnak és sátoros ünnep suhogó díszének. Azóta 
persze kissé lecsillapodtál. Most egy törékeny muránói vázában 
csak egy szál virág áll, két szűzies-magányos levéllel: ezen a kü
lönbségen mérheted le azt a húsz évet, ami azóta eltelt”82 -  mondja 
Lukács mester a Wittenbergben.

A lényegre törésnek ezt az induktív módszerét Szentkuthy a 
Praeben typologia universalis néven említi. Hogy az indukcióval 
azonos eljárásról van szó, megtudjuk a szövegből, miszerint: „Le 
kell írni minden képzelhető nőt, hogy az egészből valami Leatrice 
szülessék, a teljesen felkatalogizált társadalomból egyetlen pontat
lan akvarell.”83

A kompozíció. Szentkuthy Miklós ouvre-jének kompozíciós vo
nalát végigkövetni gigászi munka, és nem túlságosan célravezető 
foglalatosság lenne. Pedig, akár az életmű, a konkrét alkotások is 
zárt kompozíciós váz köré épülnek. A Szentkuthy-prózára vonat
koztatva ez a megfogalmazás: „kompozíciós váz köré épülnek” , 
nem metaforikusán értendő. Az irodalmi köztudatban a szerkesz
tés, komponálás általában az érdekek, jellemek, hősök ütközteté
sét, több cselekményszál párhuzamos vezetését, a fordulatosságot, 
a különböző elterelő praktikák ügyes bevetését stb. jelenti, a jól 
szerkesztett mű pedig általában olyan írásművet feltételez, amely
nek elejétől logikus út vezet a befejezéséig. A Szentkuthy-próza ez
zel szemben építkezik, szerkezete architektúra, építészeti váz, kated- 
rálisszerkezet, amit a már említett kisprózái egységek töltenek ki. 
S amilyen nehéz békaperspektívából felismerni és megérteni a ka- 
tedrálisszerkezetet, a Breviárium kompozíciós váza sem hámoz
ható ki egykönnyen epikai világából, a „szétszórás klasszificizmu- 
sa” ugyanis folyton újabbnál újabb irányba „pofozza” az olvasó 
figyelmét. Néhány szerkesztési módszert azonban mégis tetten 
érhetünk.

Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy a Breviárium minden esetben 
elméleti vázra épül, amely induktív erejű távolságot tart a ráépülő 
szöveggel (részletekkel), jelképesen elörejelezve a végül lekere
kedő abszolútumot. így indul ki a szerző induktív módszerrel egy 
Brunellschi-domborműből, a Jelenések Könyvéből, a japán Genji- 
regényből, a Palazzo Grimaniból, Casanova emlékirataiból stb. 
Különösen szemléletes példáját találjuk a szilárd kompozíciós váz
nak a II. Szilveszter második életében. A regény közepe táján 
a szerző a gyengébbek kedvéért tartalmi összefoglalót tart (ezt 
a nagyon regényszerű technikai fogást a Véres Szamárban szinte

92 I. m. 228. 1.
M I. m. 327. I.



minden fejezet kezdetén alkalmazza), ahol a következőket olvashat
juk: „a májusi megboldogult II. Szilveszter pápa bebalzsamozásá- 
nak voltunk és leszünk tanúi, a balzsamozást egy arab származá
sú udvari papja végzi, aki aszerint, ahogy a fejezet, kezet, lábat, 
a belektől megfosztott rezonáló-doboz nasat balzsamozza ( . . . )  
aszerint mondja majd el az arabus -  II. Szilveszter pápa életének 
egy-egy fejezetét.”84 A balzsamozás-megállók szerkezeti csomó
pontjai mellett sok különösséget rejt ez a „túlvilági regény” ; pl. II. 
Szilveszter a könyv végén elmondja életét (noha akkor már rég 
halott, sőt testét az enyészettől megmentendő már be is balzsa
mozták -  de a szöveg érdekében életre kel) gyónás formájában 
pedig ezt a történetet a regényben már többször elmesélték.

A következő idézet a II. Szilveszter második élete egyik forrását 
mutatja be. A könyv szemléletét az író azzal magyarázza, hogy 
kieszel két soha meg nem írt könyvet, s regényét úgy tünteti fel, 
mintha az említett két könyv ötvözetéből született volna. Az egyik 
-  s ez az, amelyről idézetünk szól majd -  a Balsamum Phantasma 
Logicon, „A képzelőerő és igazság balzsama” -  magyarán a tör
ténelem és fikció elegyítése. A másik az Anachronisticon nevet vi
seli -  s tulajdonképpen az író sajátos időkezelését hivatott véd
jegy módjára hitelesíteni: (A Balsamum) „Két részre oszlik. Az 
első: balzsamozási technikákat ír le -  a második (és áhítat-gyakor
latunk szempontjából persze ez a fontosabb) sorra veszi Szilvesz
ter pápa koponyáját, szemét, fülét, orrát, le egészen rózsafüzér
szemhez hasonló gyöngyház-tyúkszeméig. Hogy ez miféle irodal
mi fogásokkal valósul meg: a későbbiekben fog kiderülni. Minden 
egyes anatómiai intonációhoz fűzi: II. Szilveszter pápa hittani és 
históriai kalózéletének egy-egy eseményét, hogy elmélkedő imád
ság formájában az olvasó kidolgozza a zsebkiadásban az üdvös
ség fogaskerék-pontos arabeszkjeit, hiszen arabus írta.

A nagy könyvben -  melyről lapozáskor -  sírfedőlap elhenge- 
rítései -  mindig felszállt a por, mint a tömjénfüst az egyik Mágus 
Király kagylóformájú szelencéjéből - , a nagy könyvben több volt 
a kép, mint a szöveg.”85 „Több a kép, mint a szöveg” -  mondja 
írónk, s ebből azt is kiolvashatjuk, hogy nem csupán a kompozí- 
ciós gócok köré épülnek az események, hanem minden névből, 
megemlített növényből, textilből, színárnyalatból több oldalas 
novella rugódzik, melyek mint a filodendron lég- és álgyökerei, 
tekeregnek a cserépen kívül

Későbbi példák a szerkezetre, szerkesztésre: Goethe ifjúkori 
emlékeit és elmélkedéseit a strassburgi dóm valamelyik szobrához,

84 I. m. 567. 1.
85 Uo. 538-539. 1.



zugához vagy domborművéhez kapcsolja. Mi mást tesz, mint szer
keszt, komponál! Komponáló kedve határtalan; tervezi regényei 
szerkezetét, regényeit életművé komponálja, ügyelve a legapróbb 
részletekre is. Például az Arc és álarc új kiadására készülvén a kö
vetkezőket mondta egy interjúban: „Goethe-könyvem ( . . . )  má
sodik kiadásának borítólapján elöl egy Canova-szobor a költő 
klasszikus vonásait idézi. Hátlapja pedig? A költő »őrült« roman
tikus boszorkányos démoniságát. Az ő álarcában lehetőségem 
nyílt arra, hogy kifejezzem a magamban rejlő többféleséget. Ez pe
dig a gentlemantől az ördögig ível.”86

Ha csak közvetve is, de a kompozíció szentségét bizonyítja az a 
tény is, hogy a Véres Szamár megírására évtizedeken keresztül ké
szülődött a szerző -  tehát a regény egy nagy kompozíció része 
volt. Erről tudósít a Monteverdi-témájú Fekete reneszánsz, a 
Hándely a II. Szilveszter második élete, és a Kanonizált kétségbe
esés is. Ugyanígy tudósít már az Eszkoriál a II. Szilveszter má
sodik életéről, sőt olyan részletről, ami egy nagyon részletes és 
aprólékos terv meglétét feltételezi.87

A Szent Orpheus breviáriumának ötödik fejezete, a Cynthia 
elbűvölő lírai regény. A „keret” egy Monteverdinek írt levél a szer
ző és Cynthia viszonyáról. Tulajdonképpen a XVI. században kel
lene játszódnia a cselekménynek, de miliőfestésről, anakronizmus
ról ez esetben szó sincs; semmi sincs, csak Cynthia, az író és a sze
relem... Mennyire emberi regény... Mennyire nem regény. Az 
olvasót folyton kétségek gyötrik, amíg ezt a könyvet olvassa; sze
relmi regénynek, lírai regénynek tűnik, a töméntelen aprólékos 
megfigyelés, a részletező lélekrajz (noha sokan mondják, hogy 
írónk nem törődik a lélekkel), a lírai reflexiók nyomán... Ám fel
vetődik annak a lehetősége is, hogy az egész apparátus a típusal
kotást, a típusábrázolást szolgálja. A Cynthia szerkezeti szem-
Contból is érdekes számunkra, ugyanis Cynthia alakjának leírásá- 

oz a szerző a tudományos ténykifejtés módszerét használja fel. 
Nagyon is lélektani ez a módszer: különböző látószögekből lát
tatja a hősnőt, mindig keresi a külső és a belső összefüggéseit, 
feltárva az ok és az okozat dialektikáját. Vázlatunk a „tudományos 
ténykifejtés” állomásairól -  a szerkezetről -  a következő:

1. »Négy figura van jelen a születésénél, mikor először hallok 
róla; és két fogalom.”

2. Ezek felsorakoztatása (4 figura, rajz, fiatalság).
3. Két élethelyzet leírása.
4. Modulálás -  a színek szerepe Cynthia alakjában.

M Gách Marianne beszélgetése Szentkuthy Miklóssal. I. m.
87 L. Szentkuthy Miklós: Eszkoriál. I. m. 319. I.



5. Cynthia meztelensége.
6. Cynthia nevetése.
7. Cynthia levelei.
A többlátószögű ábrázolással eljutottunk egy újabb szerkesz

tési fogáshoz, amiről már korábban szóltunk a katalógus-mánia 
kapcsán -  ez a minden létezőnek minden variációját ábrázolni aka
rás. (Nem az a fontos, hogy mi az igazság, hanem hogy milyen az 
igazság.) A többszempontú ábrázolás természetesen szerkesztési 
trükk is -  a nem létező objektivitás látszatát igyekszik kelteni. Ezért 
van az, hogy az életrajzi regények hőseit sonasem úgy ábrázolja, 
mint ha, mondjuk, velük egy korban élt volna -  kívülről szemlél
tetve őket, nem helyezkedik a -  szöveg szerint! -  álarcuk mögé, 
hogy egyes szám első személyében mutatkozzon meg belülről. 
Hándel életrajzát inkább annak barátja, Hogarth festő mondja el, 
majd Jimmy Quin angol színész ad hozzá új megvilágítást. A kü
lönben is hármas tagolású Doktor Haydn-regény hármas látószö
géről a következőket olvashatjuk: „O tt volt alkalmunk bevallani, 
hogy Haydn úr londoni históriáját három koronatanúval mondat
juk el (szigorú és forráskutató tudományos történészek elég feles
leges munkát végeznének, ha a regényírót a könyvtárakban ellen
őrizni óhajtanák...) .

A három koronatanú: Salamon úr, a világhírű és világjáró kon
certügynök -, a másik a walesi herceg barátja, Count ofDungam - 
mon, -  s végül a harmadik Pythia Crane, a romantikus és praktikus 
fiatal írónő."88

A Praeben agyonhangsúlyozott hármas szerkezetet a későbbi 
művek is érvényesítik. Többször említettük már az eddigiek so
rán a keretes eljárásokat. Ilyen eljárással készült a bázeli zsinat és 
ismert Brunelleschi köré építkező Vallomás és bábjáték, is. A ke
ret: Giovio, a szobrász segédje, védence, kegyence, modellje stb. 
kissé hosszabbra nyúlt útja Brunelleschi műhelyébe. Mindent, ami 
az indulás és az érkezés közé került, azt Giovio átélte, hallotta, ál
modta, mesélte stb. A hasonnemű keretes szerkezeteket a betétek, 
a részletek építik szöveggé -  ennek a technikának elengedhetetlen 
velejárója a szimultán történések jelensége. Ez annyit jelent, 
hogy egy-egy esemény mindig párhuzamos cselekményekre osztó
dik -  mint a modern színház szcénáján, egyszerre több dolog tör
ténik. „Ahogy ez már ősidők óta szokás (jaj de jó szokás!): A 
Bethsábé-faliszőnyegen több esemény van egy tapéta-szcénára 
kenve, fűzve, fonva... ”89

88 Szentkuthy Miklós: Doktor Haydn. Zeneműkiadó, Budapest, 1979. 489. 1.
w Szentkuthy Miklós: Szent Orphcus breviáriuma. IV. kötet (Véres Szamár), Magvető Könyvkiadó, Buda

pest, 1984. 170. 1.



Ha az eddig felsorolt írói fogásokat, szerkesztési módszereket 
szeretnénk egy helyen tetten érni, elég fellapoznunk a Kanonizált 
kétségbeesést, ez ugyanis betétdrámát is tartalmaz (szimultanei- 
tás és keretes szerkezet), Kételkedő Szent Hugó szemléletével és 
Szentkuthy Miklós szemével látjuk az eseményeket (a több né
zőpont elve).

S hát más szerkesztési trükkökre is szükség van, hogy az olvasót 
kizökkentse a szerző az olvasás monotóniájából; ha „krónikát” ír, 
gyakorta keretbe illeszti a főtörténetet, közli a „krónikás” glosszá- 
it, vagy folytonosan stílushibákat ejt, sorozatosan alkalmazza az 
„ .. .é s  a következő dolgokat művelték” vagy az „...am ire most 
kerül sor krónikámban” formulákat, csak történelmi regényei
ben. Esetleg életrajzi kivonatokat, programokat, irodalmi műveket 
idéz betétként. Az Angyali Gigi! fikciója pedie a következő: 
a főhős, Sándor levelet ír egy barátjának, ami egykettőre naplóvá 
alakul át. Varietas delectat.

A változatosság gyönyörködtet, de nem minden mértékben. A 
Burgundi krónika 79. fejezetében a szerző alakot cserél. A nagy és 
nemes szándékú krónikaíró auctorból actor, szerzőből szereplő 
lesz, most már róla szól levdeni Anzelmus atya vádirata.90 De: 
a 79. fejezetet egy harmadik személy mondja el, hiszen a fiktív 
szerző többet nem szerepel a műben, így a két különböző iratot 
egy harmadik előadónak kellene közkézre adnia, de ilyen harmadik 
előadó nem szerepel a műben -  azaz hiányzik a „keret” . (A szer
kesztési trükk ezen hibáját megfelelően ellensúlyozta volna egy 
előszó.)



SZÍNHÁZ 
-  GRAND GUIGNOL -  HALÁLTÁNC

„ . . .  úgy láttam, hogy az Isten által teremtve kitervelt történelem: valóban a grand guignol szinonimája. És 
imádságom egyetlen témája az volt: miképpen tudok majd én, Szilveszter (az intellektuális vagy entellek- 
tüel) ebben a vérpomográfiában -  helyesen ragozni

Három olyan fogalomhoz értünk, amely nagymértékben meg
határozza Szentkuthy Miklós ábrázolási módját, alakjainak felfo
gását és feljegyzéseinek stílusát. A stílus itt nem az adott nyelvi ke
retekben történő válogatást jelenti, hanem a sajátos látószöget, a 
már emlegetett perspektívát, ami a lehető legegyszerűbb módon 
változtatja meg a dolgok (látszólagos) természetét, és épp ezért 
elgondolhatatlan lehetőségeket rejt magában.

Aligha érdekli írónkat valami jobban, mint a képzőművészet -  
az emberi szenvedések és szörnyűségek három nagy ábrázolója: 
Bosch, Bruegel és Dürer -  valamint a színház. Már a Prae is az esz
mék, gondolatok nagy vérdrámáját, erand guignolát ábrázolta. 
A későbbi művek is a grand guignol felfogást tükrözik. Minden re
génye a theatrum mundi, a világ, az élet nagy színháza fogalom
körében fogant. „Az élet legősibb princípiuma színészi: a medú
zák a tenger tündéries-halálos alvilágában, a kókuszparókák a pál
mák gótikus legyezőtornyán, az embrió zápfeje a köldök-kötél vé
gén, a jázmin, a torma, a betegségek: ez mind színészi, színes, ko- 
médiázó és ál-dolog. Nem hazugság, csak maszk, mímus. És a 
történelem is az; az élet legmélyebb ösztöne az. Hát még a művé
szet. A legmélyebb, a legmagánosabb is. Ha nem származnék ma
gam is színész-őstől, nem hinnék a létezésemben. Realitás és szín
ház: egyértelműek.”91 Sőt több helyen a kompozíciót is a színház
szerűség szervezi meg: „Mikor ennek a helyzetnek minden bur- 
leszk és farce lehetőségeit jól kilovagolta a komédia-író: követ
kezik Lucianus és ajándékhordó rabszolgáinak végigvonulása a 
folyosón. A színpadon (és van-e jobb hely a világon? N incs.).. .”92 
„Erre a nők, egymás mellett felsorakozva, arccal a közönség felé, 
és a görög tragédia-karok stílusát gúnyolva -  hatalmas átok-tirádát 
zengenek a megvesztegetés aljas divatja ellen (...) Az égi, morális 
szózat után az asszonyokat egy tömeeben egy óriási süllyesztő a 
pokolba rántja.”93 Az író itt már nem elégszik meg a teátráíis elren

91 Szentkuthy Miklós: Széljegyzetek Casanovához. I. m. 25. I.
92 Szentkuthy Miklós: Hitvita és nászmduló (Wittenbergi Bizánc). Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1960. 
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dezéssel, hanem a történetet színpadi utasítások formájában mond
ja el, dramaturgiává éli át az epikát. A Breviárium IV. kötetében, 
a Véres Szamárban már imigyen szólítja meg az olvasót: „kedves
Eaternális és fraternális nézőim ...”94 A Kanonizált kétségbeesés

en ott vibrál a történelemnek szamárfület mutató haláltánc motí
vuma: „Imám: egy várkapu előtt -  vizigótok, rómaiak, ibérek, 
arabok, zsidók, históriai vándorcigányok minden stílusban, spa
nyol barokk menyasszonyi vagy miseruhával leöntve, azték arany 
díszek, hastáncosnők köldöklukaival a falban, -  akár ez a bolond 
Breviárium is lehetne, nem?”95 Máshol szerzőnk mintha egyfajta 
totális színházat játszatna szereplőivel, az olvasó (a képzeletbeli 
néző) minden érzékére hatni kíván -  jeleneteket ír, amelyeket a 
szokványos írói eljárásoktól eltérően nem ábrázoly hanem a sokkal 
rövidebb utat választja (az olvasó szempontjából), és elképzelésé
hez hozzáírja a lehetséges asszociációkat is. Szinte egyszerre jele
nít meg minden érzéket bombázó benyomást -  ezekkel idézi fel és 
valószerűsíti írói „színházát” : „Az erkélyen ott állt-N ikénél jóval 
öltözetlenebben -  Aglája, az ő kezében egy óriási fekete csokor, 
melléhez szorítva, arcát beléfojtva, szálakat kezével vagy a kócoló 
széllel szélnek eresztve -  szagolta a virágokat, csókolta, borzolgat- 
ta és simogatta, nyakát, mellét hűsítette -  tavasz, ópium, selyemos- 
torozgatás, ima, hold, római óriásfürdők szobrai, csók, öntükröző 
szerelem, a szél suhogása, a tenger varangy-buborékos morgása 
és a hajó »slejmos« fa-krákogása: az ilyen »arrangement«, elren
dezés, nagyon szívesen látott dolog az ilyen Bonifácius-típusú filo- 
zóf agy kedély ében.”96 „A remete, aki gyökerekből és a világ leg
távolabbi dolgait összefogó hasonlatokból élt (Az Egyetlen Meta
fora Felé...), (...) Mária leesett a lóról, lassan, ágról ágra, akadoz
va, hol mártír Sebestyén, hol bukfencező lelőtt majom, hol parázna 
műlovarnő; minden, ami akadható, mindenbe beleakadva, szét
tépve, szegény királyi krucifix, bokatörő, hülyére fényesített ken
gyel, meztelen mellek közönyös ágak töviskoszorújában -  hogy ne 
lett volna a remete birtokában Manessier félabsztrakt festő »Tövis- 
koszorú«-ja (mind a két változat)! Nem is jutott el a test a föl
dig.”97 (Ez a részlet ugyanúgy lehetne példája a képszerű ábrázo
lásnak -  de most bennünket a színházi utasításszerűség lehetősé
gei érdekelnek.) „A hülye Konstantin által rendezett jelenetnek 
a fekete hajú császárné is tanúja volt (dús élesztővel kelesztett 
mellek vihara): szét akarta tépni a fehér csillag-hínár, víziágyhúr

94 I. m. 26. 1.
95 I. m. 62. I.
96 Szentkuthy Miklós: Vallomás és bábjáték. I. m. 220. I.
97 Szentkuthy Miklós: Kanonizált kétségbeesés. I. m. 48. I.



menyasszonyt, de szent Taráziusz »áldást« osztott pásztorbotjá
val: a fekete szukát jobbra verte, a fehér menyasszonyt balra -, 
hülye Konstantin meg térdre esett, összecsuklott, lócitrom (puff!) 
a cirkusz porondjára.”98

Sőt Szentkuthy még tanulmányírás közben is következetes ma
rad hitvallásához, miszerint minden létező a haláltáncát járja; 
azaz a világ, ha létezik, már csak önmaga iróniájaként létezhet, 
ezért ábrázolni, megjeleníteni is csak ironikus formában lehetséges. 
Nála az irónia az abszolút fölény kategóriájával egyenlő, a tárggyal 
szembeni, az olvasóval szembeni, a világgal szembeni fölény kate
góriájával: „Halász-eszmének fő témája lehetne: ráció, kép és me
tafora-kaleidoszkóp, szexualitás, Isten, halál, szójáték, matemati
kai rejtvény, egzisztencialista bőregérszárnyak, vérző szív és tán 
vérzőbb agy -  milyen tapintható délibábok századvégünk generális 
»irodalmi« romeltakarításához.”99 

Első pillanatra úgy tűnik, hogy amíg a Praeben, a Breviárium
ban és a történelmi regényekben a grand guignol és a haláltánc az 
uralkodó motívum, addig az életrajzi regényeket a buffo szemlé
let hatja át. Az effajta rendszerezést végül mégiscsak el kell vet
nünk. Igazi, tiszta buffo szemléletet csak a Mozart-regényben, a 
Divertimento bán találhatunk. A többi regényt átszövi a danse ma- 
cabre, a commedia deli* arte, a farce, a grand guignol. A danse 
macabre állandó meghatározója a Breviáriumndk, akár a történel
mi regényeknek. Ez a középkori képzőművészeti és irodalmi mű
faj, amelyben korra, nemre, társadalmi rangra való tekintet nélkül 
hívja fel utolsó táncra és ragadja el az embereket a Halál, a legmeg
felelőbb kifejezési eszköz és forma a véres társadalmi tablók meg
jelenítésére, amikben írónk bővelkedik. S mi más lenne ehhez a 
megfelelő illusztráció, ha nem a 15. és 16. századi képzőművészet 
szenvedésábrázoló nagy triumvirátusa: Bruegel, Bosch és Dürer. 
A haláltánc leírása komikus vagy költői leírásokkal szövődik 
egybe, commedia deli* arte-szerű jelenetekkel váltakozik. Az ese
ményeket néha közbeiktatott szónoklat vagy elbeszélés viszi előre. 
A farsangi színekben tobzódó, kakofonikus zsivajú karneváli fel
vonulásokat, bábszínházi stilizációt végső soron a szatíra egyik, 
talán szolidabb megnyilvánulási formájának kell tartanunk, amit 
a szerző a realizmus egyik meghatározójának tart: „sem Atheosz 
atya, sem én nem mondhatunk le a barokkosán tobzódó vizuali- 
tásról, a nevelő bábszínház rikító színeiről és (víg vagy kegyetlen 
akarattal) telirajzolt alakjairól. Hogy miképpen szövődik ez a »bá-

91 Szentkuthy Miklós: Véres Szamár. I. m. 83. 1.
99 Szentkuthy Miklós: Az értelem primátusa. Új írás, 1981. 12. sz.



bos« szemlélet a modern realista lélekismeret szemléletével: ez a 
fajta bonyolultság (de sohasem zűrzavar) mely századunk saját
ja, mely alól nem vonhatom ki magam sok művésztársammal 
együtt.” 100



A TÖRTÉNELMI REGÉNYEK 
MÓDSZERE 
ÉS HITELESSÉGE

„Vajúdó Európa, önarckép álarcban -  ez a két dm is illenék rájuk."

A történelemi múltat nemcsak történelmi regényei, azaz nyu
godtan nevezhetjük őket áltörténelmieknek is, hanem a Breviári
um is idézi. Előrebocsátjuk a regények áltörténelmi voltát, hiszen 
a Szentkuthy által megjelenített történelem, a múlt nem mint törté
nelem érdekes, hanem mint szerep, lehetőség, megvalósulás; az 
élet intenzív megélése. írónk a következőképpen látja a történel
met (a tőle megszokott frivolsággal és iróniával): „Legendák ke
ringtek -  és minket a halál bőregérszárnyú árnyékában már mélyen 
nem érdekel legenda és oh, oh, oh históriai valóság különbsége, 
mitológia úgynevezett hazugsága és történelem úgynevezett való
sága, hiszen a történelem, szerzetesrendem szabályozott nézete 
szerint, nem egyéb mint a Hazugság vitustáncos és epilepsziás, 
torzszülöttet vajúdó hasas banyája és örökké abortáló katafalk- 
ja -  a legenda és a mítosz pedig az emberi (értsd ezen mindig az 
állatit, semmi kompromittáló sincs ebben) vágyak, álmok, fantá
ziák valóságát dramatizálják, boldogság és félelem ős-ős adott
ságát -  téli faág hálózatát másoló idegrendszerünkben -  a vágy
álmok és a malomkövekkel feketén sulykoló félelmek tán többek 
és értékesebben a diplomáciai maszlag-akták hamukáinál és ha
dováinál.” 101

Ha az érdekel bennünket, hogy miért éppen a mindentagadás, az 
abszolút negáció szemszögéből közelíti meg szerzőnk a törté
nelmet, kérdésünkre a Halász Gábor nyolcvanadik születésnap
jára írt esszéjéből kaphatunk választ: „Es nem épp most van-e a 
pillanat, hogy Halász Gáborral az értelem új és örök kereszteshad
járatára induljunk, mikor (az is egy elég naiv figura volt...) Mi
asszonyunk párisi oltárára nem Madame Rációt ültetik, hanem -  
festészetben, szobrászatban, álversekben, szó-fetises gané filozófi
ákban: Dame Irraisont csücsültetik a tabernákulum elé, a Hülye
ség Kurváját?” 102 S hogy végül zárjuk a kört: mit tart Szentkuthy az 
értelem, a ráció feladatának? „Az értelem: minden bölcseleti, törté
nelmi, művészeti balga bálványnak, hülyén bebalzsamozott hiede

101 Szentkuthy Miklós: Véres Szamár. 1. m. 61. I.
102 Szentkuthy Miklós: Az értelem primátusa. 1. m.



lemnek, századokon át nem kontrollált dogmák (vaktankönyvek, 
vakvélemények) lerombolása leleplezése.”103

Módfelett nagy területet ölel fel és módfelett nagy lehetőségeket 
tár fel írónk általános szándéka, hogy behatoljon a „semmitörté
netbe”, abba, amit egy kor önmagáról vagy az utókor róla mond, 
lát, tud vagy hisz. A kor igazi arcát -  azt az általában ironikusan 
festett arcot, amit Szentkuthy szívesen lát -  a látszat mögött véli 
felfedezni a mindennapok mozzanataiban, az emberi kapcsolatok
ban, az értékrendszer fonákságaiban stb. A színes-véres kavalkád, 
a „kanonikus vagy apokrif (hitelesítetten hazug vagy hitetlenül 
hazug) krónika” mögött azonban mindig ott áll az író ironikus 
vagy megértő ítélete, s a pozitív társadalmi igazság. Például A meg
szabadított Jeruzsálem  cselekménye pergő jelenetsor, izgalmas 
grand guignol, melyben Palailogosz Konstantin bizánci császár 
udvarában élő Atheosz atya két művében, a Hazugságban és az 
Átokban elmondja kora történetét. Atheosz atya töredékes mun
káit felhasználó író (a keretes elbeszélés vissza-visszatér) így jel
lemzi könyvét: „Prófétai haragban nemzett és fogalmazott művé
ben persze sok a buta és a gazember, sok ezeknek a rikító színek
ben tomboló cirkusza ( . . . a  legzüllöttebb Bizáncból üzen), de: 
Atheosz szemlélete a késő középkori haláltánc műfajjal rokon, ez 
pedig lehet minden a világon, csak egy nem: Vart pour Vart gyö
nyörködés az emberi és társadalmi hitványságokban.”104 (A szerző 
kiemelése)

Bizáncról egy másik kalandos és szórakoztató burleszket is ol
vashatunk a Hitvita és nászinduló fülszövegén: „A történet a hará
csoló Rufinus keresztelőjének komédiája, a császári házasság ka
landos előkészülete és lefolyása, a kalcedoni zsinat szópárbajai, 
melyeken keresztül a születő Európa izgalmas szellemi kérdései 
bontakoznak ki, s sokféleségükben a kor teljes képét adják.” 
Ugyanebben a kötetben olvasható a másik „hosszabb történelmi 
elbeszélés”, a Wittenberg, amelynek két kompromisszumra kény
szerült hőse van: Luther, akinek az a vétke, hogy azokat a követ
kezményeket, melyek már teológiai és erkölcsi elveiből is követ
keztek, a gyakorlatban nem merte levonni. A másik szereplő Lucas 
Cranach, akinek úgyszintén csorba esett a morálján; a teremtő rea
lista festőből óvatos udvari művésszé lett.

Már a felsorolt példákból is láthatjuk, hogy a Szentkuthy által 
bolygatott múlt nem mint történelem érdekes, hanem mint az em
beri lehetőségek sajátos megvalósulása. Sokkal tisztábban tükröző-
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dik az író ezen törekvése az életrajzi regényekben. Bori Imre a ma
gyar avantgárdról írt tanulmánykötetében idézi Szentkuthy ama 
maximáját, miszerint: „Az élet maximumát nem egyes emberi tö
rekvések túlzott intenzitása, hanem az összes emberi lehetőségek 
fegyelmezett harmóniája jelenti.”105 S valóban, a Szentkuthy-re- 
gényekben nem találkozunk titánokkal, héroszokkal, vagy ha még
is, szellemi héroszokat, géniuszokat jelenít meg (Goethe, Mozart, 
Haydn, Hándel, Dürer, Luther stb.), hétköznapjaikban, legkicsi
nyesebb vágyaikban és szenvedélyeikben is bemutatja őket -  teljes 
emberi képet fest róluk, a figura adta minden lehetőséget szem 
előtt tartva. Ám történelmi alakok, művészportrék egyaránt csak 
ürügyként szolgálnak az író saját gondolatainak csoportosítá
sára, összpontosítására, fókuszként szolgálnak azok kivetítésére, 
ürügyül, hogy ítélkezni tudjon egy kor felett, megmutathassa a 
társadalmi és történelmi viharok fonákságait. Ebből következően 
az ábrázolás nem mindig felel meg az objektív valóságnak, de 
amennyit veszítenek az alakok és az események a hitelességükből, 
annyival markánsabban megrajzoltak a kor mozgatóerői, rugói. 
A háttérben tehát ott rejlik a pozitív társadalmi igazság: „a kérdés 
önmagában: csupán metafizikai kutyaverseny a kültelkeken is túl, 
ahol a tét egy sliccgomb vagy vakmacska -  de! de! a kérdés és a ver
seny mögött egészen más dolgokról van szó, és ezek a más dolgok 
(pénz, föld, népek helycseréje, urak és szolgák viszonyának sejtel
mesen mormogó revíziója).. .”106 Mint előre is érezzük, ez a szent- 
kuthys történelemszemlélet két figyelemre méltó módszerbeli eljá
rást hoz magával; az egyik a történelem nyelvi tudománytalanítá- 
sa: „volt olyan storyja vagy Jakab-kori angol barokk drámája is, 
hogy: egy francia vagy angol király eltaszította hites feleségét 
Albán Berg »Lulu«-jellegű szeretője kedvéért -  erre őbajazzó 
őpásztorsága úgy utáltatta meg a hűtlen királlyal a szecessziós 
»femme fatale« Luluját, hogy őpojáca őszolgákszolgája csábította 
el ezt a vulvaroax hölgyet a király orra előtt -  a király meggyűlölte 
Lulu rikindavoltát és ezüstlakodalmat tartott hites feleségével 
őpierrott őpapóné főtemplomában, haj de rege róma.”107 A törté
nelemnek tehát vannak tényei, s ezeket írónk szívesen helyezi 
második (sőt hatodik stb.) síkba, s helyettük szívesen talál ki máso
kat, és ezeket tálalja úgy, mintha a világ leglényegesebb dolgai 
lennének. De emellett a történelemnek „hősei” is vannak, s ezekkel 
kapcsolatos írónk második módszerbeli újítása, amiről szólni kí-

105 Bori Imre: A szürrealizmus ideje. Fórum, Növi Sad, 1970. 182. I.
106 Szentkuthy Miklós: Bizánc. I. m. 403. I.
107 Szentkuthy Miklós: Véres Szamár. I. m. 66. 1.



vámunk. Lássuk, hogyan is vélekedik történelmi figuráiról: „A lí- 
raiság elmosta a történelmi alak körvonalait -  a történelmi figura 
gátként nehezedett a szubjektív érzések és gondolatok sokkal na
gyobb, egyénibb és sajátosabb szabadságot követő tömegére, sem
hogy ne keltett volna hazug, csak félig bevallott, ideges és eltor
zított benyomást. Mért ragaszkodtam hozzá mégis? Mért nem vá
lasztottam szét történelmi művekre és meztelen vallomásokra? 
(...) Feltételezem, hogy a művészet tudatos keresése nélkül is le
hetnek egy írásban kifejezett életnek művészeti vonatkozásai, s ha 
még ezek sincsenek, akkor is megmarad elsődleges izgalmam: az 
egész világ tükrözése magamban, kínaias nyugalommal, az egyéni
ség értékelésének vagy meddőségének kérdését messze elkerülve -  
a nagy kísérlet: végignézi (különösen egy kollektivista és »kos- 
miscnes Ich«-ek programjaitól lelkesült világban) egyetlen egyén 
minden vibrációját, realizálni, hogy minden mitológia, történe
lem és természet énbennem van, csak egyénileg dolgozhatom fel 
ő k e t ..."108

Tehát Szentkuthy szándéka, a pozitív történelmi igazság feltárá
sa líraisággal is párosul, ami azt jelenti, hogy a szubjektív érzések 
és gondolatok tömege sokkal nagyobb és sajátságosabb szabadsá
got igényel, mint amennyit egy-egy történelmi figura megenged. 
Hogy a történelmi alakok mégse keltsék az eltorzítottság benyo
mását, alakjuk tipizált, egyazon nem minden meghatározó vonását 
magukon viselik. Típusokat alkot tehát a szerző, de nem naiv mó
don, hanem következetesen szem előtt tartva módszerét -  az idő 
és a történelem megszüntetését: „Vannak például »forradalmár« tí
pusok: oly mindegy, hogy miféle eszmék változtak évezredeken 
keresztül, az illető típus mindig az éppen akkor aktuális forradalmi 
elvet képviseli -  ha a reformáció idején él, akkor huszita, ha a múlt 
század végén, akkor radikális szocialista, ha Rómában, akkor Ma- 
rius propagandistája, ha a kőkorszakban, akkor az első nagyszájú 
rézolvasztó s így tovább -  oly elhanyagolható efemeridák a huszi- 
taság, szocializmus, Marius vagy a rézhegyű nyíl -  a lényeg a forra
dalmi »alkat«, ahogy újabb szóval mondják. Ennélfogva egész 
természetes volt számomra, hogy Borgia Ferenc Freudról beszél
jen, Monteverdi Amiéi naplóját idézze, a háromezer év előtti csá- 
szárnók a spanyol barokkot bírálgassák -  van örök »Freud«-típus, 
mely nyilván előfordul Borgia Ferenc korában i s . . . ”109

Furcsa módon tehát az időzavar, a tárgyi és nyelvi anakroniz
mus a típusalkotás eszköze (esetleg eredménye?) írónk kezében.

101 Szentkuthy Miklós: Vallomis és bábjáték. I. m. 257-258. I.
109 Uo. 258. I.



Ilyenformán a történelmi hitelességet nem is kérhetjük tőle szá
mon, ami a hőseit, eseményeit, leírásait illeti, hiszen hitelesség 
csak a nagy történelmi mozgásokat, a ciklikusan visszatérő forra
dalmakat, az emberi jellemeket és jellemtelenségeket illeti meg. 
Hogy szerzőnk példázza, mennyire nem érdekli a csip-csup ügyek 
hitelessége, bevezet egy írói fogást, amit jobbhíján a leellenőrizhe- 
tetlen adat hitelesítésének nevezhetünk: „latin eredetije megtalál
ható az inkvizíció irattárában, Nápoly, Epist. Comment. Act. lat. 
burgund. LXIX , pand. A-f; num. 1347.”110 Az olvasó ezek után 
vagy elhiszi a szóban forgó irat meglétét, s nem törődik vele töb
bet, vagy megerősödik benne a hit, hogy ilyen irat soha nem is lé
tezett, s ismét csak nem törődik vele többet, azaz megérti, hogy a 
kézirat a legkevésbé fontos dolog a műben, noha azt kínálgatja lép
ten nyomon a szerző.

A Prae bői és a Breviáriumból még egy mesterfogást átmentett 
a szerző a történelmi regényekbe, a részletekben való ábrázolást. 
Erről már beszéltünk, így most csak az ide illő részlettel illusztrál
juk, hogy Szentkuthy szerint nincs más valóság, csak a részlet: 
„Hogy Tiberius és Seneca ne könyv legyen, hanem ember? Minden 
részletet el kell képzelni: a száműzetés hajóját, a vitorlák színét, 
a kötelek vastagságát, a tengerbe dobált papírokat, az evezőkbe 
vágott rabszolga-monogramokat, a korzikai fákat, a kordovai böl
csőt. (...) Pletyka, halottidézés, sarlatán ereklyék, könyv, halluci
náció, minden olcsó és magasztos eszköz egyformán jó, hogy éljen 
valami halott. Részletes életrajz? Naiv, jóakaratú humbue. (...) Ha 
Seneca-életrajzot írnék -  a mai Kordova analízisével kezdeném.”111

Szentkuthy történelmi regényei és életrajzai -  az intellektus ka
landregényei -  nem arattak osztatlan sikert a kritikusok körében. 
A Divertimentot jó, sőt egyértelműen a legjobb regényének tart
ják, a Goethe-életrajzot már nem. Szabó Ede a regény kapcsán 
a valószerűséget, a tökéletes korképet és a művészi arckép hiteles
ségét kéri számon, akár Faragó Vilmos A megszabadított Jeruzsá
lem kapcsán. Klaniczay Tibor a Hitvita és nászinduló történelem- 
szemléletét vitatja. A Szentkuthyt ért vádakra csak saját szavaival 
felelhetünk, amelyek egyértelműen kivédik a kritika csapásait: „aki 
csak eeypár hónapig tanult bölcseletet hittudományi egyetemeink 
bármelyikén, tudja, hogy nem az igazság a fontos, hanem a dolgok 
igaz értelmezése” .112

A kritikai vádak alapja, hogy az írói szándék és a kritika elvá

110 Szentkuthy Miklós: Burgundi krónika. I. m. 173. 1.
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rásai nem voltak azonosak. Egy történelmi személy neve vagy egy 
történelmi esemény regényeimként való feltüntetése a kritikusban 
önkéntelenül is történelmi regényt és életrajzot asszociál. Ha azon
ban Szentkuthy Miklós írói módszereit is figyelembe vesszük, más 
megvilágításba kerülnek a tények. Igazuk van hát a műítészeknek 
is, a művek életrajzként vagy az események pontos rekonstruálá
saként, népszerű ismeretterjesztő műként nem állják meg a helyü
ket, azonban az írónak nem is ez volt a célja. H. Lukács Borbála 
a következőket mondja az Arc és álarc kapcsán: „Ábrázolásmódja 
a regényt sokszor nehezen követhetővé teszi. Az impresszioniszti- 
kus asszociációk megteremtik ugyan a kis egységek hangulatát, ön
kényes voltukkal azonban nem építik, hanem szétszórják az egé
szet, gyakran keresettek és modorosak. Szentkuthy íráskultúrája 
sok részlettel gazdagítja az olvasót, de az íróban zsibongó múlt 
nem tud egységes hatást kelteni, a goethei életmű lényegét alig 
hozza közelebb.”113 Klaniczay Tibor pedig így érvel: „Á jól meg
választott téma és a világosságot terjeszteni kívánó szándék azon
ban nem elég a történeti regényhez, még akkor sem, ha a szerző 
nagy műveltségével és írásművészetével párosul. (...) Mindez meg
van, hiányzik azonban a történeti regény talán legfontosabb kel
léke és princípiuma, a hitelesség meggyőző ereje.”114 (A szerző ki
emelése) Klaniczay tehát olyasmit kér számon az írón, amit az ki
fejezetten elutasít, ugyanis ő nem történelmi hitelű regényeket akar 
írni. A kritika így folytatja: „Ő  (Szentkuthy) ugyan mindkét tör
ténetét egy egykori szemtanú szájára adja, ami látszólag menthető
vé tesz különböző felületességeket, csakhogy ezek nem egy XVI. 
illetve XV. századbeli szemtanú esetleges tévedései, hanem egy sok 
minden iránt érdeklődő, rengeteget olvasó, de ismereteit kellően 
nem rendszerező, s rendszeres történelmi tanulmányokat nem 
folytató XX. századi literátor kedélyes nemtörődömségei.” A kö
vetkezőkben ezeket a felületességeket veti Klaniczay írónk sze
mére: „így lesz a síkságon fekvő Wittenbergből meredek lépcsős, 
sikátorokkal teli dimbes-dombos város, talán abból az elképzelés
ből kiindulva, hogy ahol »vártemplom« van, ott nyilván hegynek is 
kell lennie (?). Ismerve, hogy Róma tele van szökőkutakkal, ezek 
nyugodtan megjelennek a késő ókorban is (mint ahogy voltak is 
már akkor, ugyanis a cirkuszi játékok szüneteiben illatosított vizet 
permetező szökőkutak frissítették és portalanították a felforróso
dott levegőt. -  A szerző megj.), pedig csak a barokk kor alkotásai. 
Tudva, hogy az utolsó római császárt egy germán katona, a re-

, ,J  H. Lukács Borbála: Szentkuthy Miklós: Arc és álarc. Ú j írás, 1963. 4. sz.
114 Klaniczay Tibor: Szentkuthy Miklós: Hitvita és nászinduló. Kortárs, 1961. 4. sz.



gényben Odovakár, detronizálta, s hogy a római birodalmat szét
zúzó barbár germánok között a gótoké volt a főszerep, Odovakárt 
a szerző megteszi gót fejedelemnek, holott rövid pünkösdi király
ság után éppen a Rómát elfoglaló keleti gótok végezték ki.” Hol 
itt az ellentmondás? Talán magában a kritikában. S mi más bizo
nyíthatná és szemléltethetné jobban Szentkuthy írói módszereit, 
ha nem éppen ezek az ellenvetések?

A történelmi regények, az életrajzi regények -  nevezzük őket 
bárhogy, a Breviárium-sorozaton kívül eső művekre gondolunk -  
egyben annak folytatásai is. Ismét az álarc-teóriát vehetjük elő -  
Mozart, Haydn, Hándel, Goethe, Dürer csupán ürügy a véle
ménymondásra egy korról, annak szelleméről, hangulatáról, az 
emberekről, a világról, ugyanúgy, mint Orpheusz kalandozásai is. 
Szentkuthy szívesebben is nevezi őket fantáziáknak, mint életraj
zi regényeknek. Felötlik azonnal a kérdés: van-e hát lényeges kü
lönbség a Szent Orpheus breviáriuma és az életrajzi fantáziák 
között? Természetesen van, méghozzá formai, tartalmi, stílusbeli 
egyaránt. Az utóbbiak közérthetőbbek, inkább veszik figyelembe 
az olvasót, mint a Breviárium ; jobban koncentrálnak a központi 
alakra, ezért gördülékenyebbek, folyamatosabbak, nem annyira 
szerteágazók, nyelvük féken tartottabb, olvasmányosabb. S az az 
érzésünk, írónk számára ez jelenti a megerőltetést -  fékezni, visz- 
szafogni magát. De ez csak stiláris és szerkesztési lazaságot jelent, 
írói módszerein nem változtat. Szentkuthy újra és újra a történel- 
miség megváltoztathatóságát-megváltoztathatatlanságát példázza. 
Az anakronizmust dicsőítő gondolatok egy faliszőnyeg kapcsán 
támadtak; a faliszőnyegen Dávid király és Bethsábé bibliai történe
tének kellene ábrázolva lennie: „Egy biztos: mikor ezt a falisző
nyeget Parsifal-i tiszta balga butasággal bámultuk, egyet mégiscsak 
hullabiztos véglegességgel és lelkigyakorlatos véghatározattal tud
tunk, mégpedig azt, hogy ez a faliszőnyeg (az Aragóniái királyné 
sleppjére rámásolva) az Anakronizmus Apoteózisa, vagyis az úgy
nevezett tudományos történelmi hitelesség (oh és a h ...)  semmi
bevevése. És ez a bizonyos »semmibevevés« -  miért tetszett ne
künk? Ezért: a halál és a semmi és az örökkévalóság fehér és meg
tisztító árnyékában oly mérhetetlenül érdektelen az a bizonyos »tör
ténelmi hűsée« (művészetről van szó, nem exakt történet-tudo
mányról) -  oly mindegy a végtelenség, a múlandóság, nirvána és 
Mennyek országa szempontjából, hogy Bethsábé meztelen ri- 
banc-é -  szent Újszövetség szimbolika monstranciája-é, - , re
neszánsz királynő, barbár héber, mater spirituális, madonna, mag- 
dolna, mea-kulpa, minden-vulva? -  minden mindez mindig mind
egy!



Beszélni szoktunk az »embernek« címkézett állatfajjal kapcsolat
ban az »örök emberi«-ről. Ha az emberi állatfajt évezredek vagy 
évmilliók visszanéző távolából nézzük, akkor természetesen száj
habzó röbej »örök emberi«-ről beszélnünk, hiszen az évmilliók óta 
és alatt ugyancsak nem volt »örök« e bájtalan species -  változott, 
alakult, torzult, javult, betegült, erőnlétbe került, összevissza, oda- 
vissza, progresszió és mutáció csili-csalijával. Viszont? Ha az év
milliókról (ha tetszik billiókról) kegyteljes szórakozottsággal meg
feledkezünk és csak az úgynevezett »történelmi időkre« gondo
lunk, Egyiptomra, Mezopotámiára, »Götter Griechenlands«-ra 
stb.: ak k o r-  bizony nagyon egyformának látjuk a mai embert Ró
ma, a keresztény középkor stb. embereivel -  szerelmet, pénzt, 
bosszút, bort, babonát, családot, karriereket, színházat, mindent 
illetően. Tehát? Az Écouen-i faliszőnyegek (az Aragóniái királyné 
uszálya) égbekiáltó és »abszurd történelmi hűtlensége« nem baj, 
nem rossz: rikítva-sikítva jelzi, hogy kóser-buja-kád vagy gótikus 
Szentségház Krisztus előtti meztelenkedés (ezer évvel) és rene
szánsz vagy 1982-es strip-tease: ugyanaz, ugyanaz »örök emberi« 
lényegében, kosztümök, stílusok változása (külsőségek) nevetsé
gesen jelentéktelenek.

N o de hát hurcolkodhattok, lukas poggyásszal, jó egy pár ház
zal odébb ezzel a ramacs »örök emberi«-veí, ami az Anakronizmus 
Apoteózisát illeti. Ennél sokkal fontosabb (az anakronizmus vé
delmére): az álom, a művészet, a játék, a fantázia »végtelen« sza
badsága -  a cézárból lócsiszár, szeráfból rongyvarangy, istenekből 
bélféreek, szentek szentjéből porno-kabaré stb. típusú dolgok -  
nagy fütyülések a stupidok nagykomolyságaira -  egy lényeges fel
tétellel, hogy mindez ne legyen mechanikus, iparosított, frivol kli
sék és sablonok trágyadombja, ne legyen hülyék anarchiája, bolon
dok és svindlerek olcsó kaleidoszkóp-darálása, ama ganéj-gube
ráló »montázs« kloáka-kulissza »kollázs«.”115



AZ ÍRÓ 
ESZMEISÉGE

„Engem minden vonatkozásában a valóság maximuma érdekel.9

Szentkuthy Miklós eszmeiségét -  a kor divatos naturalizmusá
nak impersonalitéjével szembeni avantgárd szubjektivizmusát -  
tudatregényei, a Prae és a Szent Orpheus breviáriuma keretein 
belül kell megvizsgálnunk. A művekből kicsengő kételyt illetően 
(amit igazi avantgárd radikalizmussal világelvvé növesztett) nem 
kell sokat kutatnunk a szellemi elődök kilétét. A polgári világ csör- 
gősipkás haláltáncának megjelenítője Kant, Nietzsche, Bergson, 
Klages, Heidegger, Schopenhauer, Husserl filozófiájában táplál
kozott, azaz az utolsó másfél század polgári filozófiájának hatása 
alatt állt. A végtelen racionalizmussal hirdetett antiracionalizmusa 
az ész legfőbb törekvését önmaga megszüntetésében, az ész trón
fosztásában látja. Mi másért idézné a maga módján az európai gon
dolkodás és szellem variációit, ha nem azért, hogy hamisságukat 
és értelmetlen voltukat bizonyítsa, profán, olykor vulgáris bele
szólásaival, anakronizmusaival is? Mindent elutasító iróniával 
mondja: „Casanova sokat röhögött, értelmező katalógusát írva, az 
antik világ különböző magyarázatain, halva született utánélésein 
Európa különböző korszakaiban, cirkusz-reneszánszon, idegbe
teg-romantikán, puritán moralizáláson és biedermeier-burzsoá 
pszichoanalízisen.”116

Irásművészetének végső célja a Prae ben a jelentés nélküli gondo
lat elérése, amely némi esztétikai hordalékot sodor magával: „csak 
forma, semmi tartalom: talán ez a legszebb élet.”117 Irásművésze- 
téről lévén szó, annak ellenére, hogy egyszer már minősítettük 
Szentkuthy prózáját a világirodalmi rokonság viszonylatában, ha 
már felsoroltuk a rokon gondolkodókat, soroljuk fel a rokon író
kat is. Nem filológiai rokonításról van szó, hanem arról, hogy 
Gide, Proust, Huxley, Joyce, Powys és Thomas Mann regényírói 
módszerét igenli írónk egy 1982-es interjúban, amíg ugyanitt elha
tárolja magát az egzisztencializmustól és a francia „új regény” mű
velőitől. (Pedig folyton e két kategóriába szerették volna szoríta-
ni*i

Ábrázolási problémák indították útjára a Prae gondolatözönét
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(élménytől a kifejezésig; a három összefüggéstelen kiindulópont 
stb.). Mivel a világ nem csupán zavaros, hanem változó is, és ezt az 
egyre bonyolódó szervezettséget vagy szervezetlenséget az emberi 
agy képtelen megragadni -  az élet ábrázolhatatlan. Ez a végkövet
keztetés Szentkuthynál így fest: „Itt nem az »élet« és a »tudat« 
naiv szembeállításáról van szó, hanem inkább a »végtelen, de 
agyontagolt mozgó semmi« (ez van az »élet« helyén) és a »véges, 
tautológ-hazug valami« (ez van a »tudat« mögött) egyetemes ösz- 
szeférhetetlenségéről.” 118 Az élet kiegyenlítése a semmivel vala
mint a tudat hazug valamiként való bemutatása jól definiálja az író 
nihilista állásfoglalását. De visszatérve az élet ábrázolhatatlanságá- 
ra: az író szerint minden ábrázoláshoz hozzá kell csatolni ezt az 
ábrázolhatatlanságot, hogy együtt adjanak egy hitelt érdemlőbb 
egészet. A Prae sem lehet így más, mint állandó melléfogás, 
intézményes mellébeszélés.119

Az utóbbi gondolat dualizmusa (az ábrázolás csak az ábrázol- 
hatatlanság tudatával együtt ad teljes képet), újból az eszmeiség 
vágányára zökkenti gonaolatmenetünket. Emlékeznünk kell, hogy 
írónk a világot mindig ellentétek párhuzamában fogta fel, nem
ritkán egymást megsemmisítő ellentétek nihilista kapcsolatában. 
Erósz és Thanatosz vonzásában a művész tudatossággal és tisztán
látással megvert tudata a világot csak úgy tudja elképzelni,

„Hogy a mindenség puszta folt 
Csupán a Nemlét tisztaságán!”

(Paul Valéry)

Nihilizmuson, irracionalizmuson, aenoszticizmuson kívül mint 
sugall még a fenti idézet? Ismét csak egy írói fogást, vagy szé
lesebb értelemben szemléletmódot, amire még Szerb Antal hívta 
fel figyelmünket; hogy minden dolgot egyszerre a két végéről 
vizsgálunk meg, innenről és túlról. Mindennek létezik a negatívja 
is, a létnek a nemlét, az infraéletnek az ultraélet, a Praenek a Nem- 
Prae, s így a hitetlenség is csupán a hit negatívja. A hitetlenség ezen 
dolgozatunk központi kategóriája is lehetne, egyrészt, mert a filo
zófiai hitetlenség (agnoszticizmus) is egyik strukturáló eleme a 
vizsgált szövegeknek, másrészt a vallási hitetlenségnek (kételynek) 
is nagy szerepe van írónk írásaiban. Különösen érdekes lenne bele
látni, miként fordult negatívjába az egyházi, vallásos nevelés; mi
ként revelálódott írónkban a tudomány, hogyan került sor a má-

11 * Szentkuthy Miklós: Prae. I. m. 46. 1.
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sodik revelációra (tudomány-tömény hülyeség); miként állandó
sult a szerző bizalma a logikában és matematikában, de ez egyelőre 
lehetetlen. S jobban is érdekel bennünket az okozat, mint az ok; 
inkább érdekel az életmű, mint az életrajz.

Hinni, bízni az emberiségben -  kiáltja szerzőnk végtelen jóság
igényével és morálszomjazással - , közben haláltáncos illusztráció
ival húzza alá hitének negatívját:
„1. Szávitri, a férjet kereső, luxus-metropoliszokba érkezett és 
ott a férjnek jelentkezők: csúfok, gonoszak, öregek, hazugok, 
üresfejűek. Ezek nemcsak a házasságkötő irodák pojácái -  ezek: 
az emberiség...
2. ... a végső igazságok: végtelenül szomorúak.
3. (...) Egész emberi életünk nem egyéb, mint vesztett álmok és 
illúziók (bizonyára álarany) ketrece.
4. Szávitri vőlegénye visszaemlékezik Ezeregyéjbe illő palotájára, 
de nem a varázstükrös labirinto vésődött szívébe, hanem a palota 
(Velence...) tükörképe -  ingatag, reszketeg, eltűnő, neptuni déli
báb: vagyis? Az élet.
5. Miről szól az »örök« vőlegény és »örök« menyasszony, Szá
vitri, dialógusa? Félelemről, magányról, bűntelenek bűntudatáról 
-  mélylélektan keserű csemegéi! -  istenek szörnyűségesen gaz ki- 
ismerhetetlenségéről, halálunk órájának hiányzó számlapjáról, 
mutatótlan pofátlanságáról.
6. Mi marad? A fantázia...
7. Van, ami még marad! ( . . . ) . . .  marad a nem is megbolondult, ha
nem bolondnak született Természet és Teremtés billió, trillió virá
ga, madara és főleg költői megnevezésük (poéta Milton, Rabelais, 
Joyce, sevillai Szent szótáros Izidor, Orfeo -  szívesen látunk.. .)”120 
A világ, bizony, elég tökéletlennek bizonyul Szentkuthy regényei
ben; a természet gyakorta ellenséges, mindig öncélú, nagy szerepe 
van a determinációnak (biológiai és fiziológiai), s könnyen rásüt
hetnénk írónkra, hogy valóban nihilista, a végsőkig kiábrándult a 
világból, pedig csak az elhagyások, hiányok hatásának praktikáját 
alkalmazza. Egész életét arra tette fel, hogy küzdjön a „pokol té
nye, elve, gyakorlata” ellen. Még ha ez a pokol a földön található 
is: „És Uramisten, Jehova, Törvények törvényének metafizik to
teme: mikor úgy teremtetted a pisztrángot, hogy legyet vagy műle
gyet zabáljon (... és vakon basszon, vakon dögöljön, vegetáció 
idiótika...) -  csukák, compók, márnák, keszegek, csíkok, pon
tyok, színjátszó dániók: ölnek, ölnek, ölnek, egyik a másikat, a 
másik az egyiket -  gémek, gólyák, kányák, récék, sasok, ölyvek



sólymok, vércsék: ölnek, ölnek, ölnek - , még a bársony virág nő
szirmaid, még a tükörtekert kristályaid (Teremtő Úristen) is öl
nek, ölnek, zabáinak, nászhülyék, rohadnak, célvak, okvak, mért
vak őrjítő fölöslegességek önmaguknak és mindenkinek! -  mikor 
ezeket így, ilyennek és ezért a süket pfujpokolért teremtetted, 
Uramisten, Jehova, Törvények törvényének metafizik toteme: a 
gyilkosságnak, egymástzabálásnak, kloáka-kretén koitálásnak, 
döglésnek és kipusztulásnak teremtetted -  mondd, Uram, a Tör
vény!, mondd, ezt az értelmetlen, moráltalan, morbid, grand- 
guignol Nagy természetet -  nem talltad ab origine, de limine, ab 
ovo (eredettől, küszöbtől, első tojástól) »tisztátalannak«? Csak 
a nem egészen behasított patájú borz az érdekes? Halált, halált, ha
lált teremtettél, Uram (a Törvény! a Törvény!), halál a kezdet, ha
lál a vég, halál minden, a Lét és az élet csak epizód, kültelki kuka 
kabaré és? közben (a Törvény! a Törvény!) ez a morálod (olvassuk 
mi is, együtt Joachim da Fiore-val és a pápával, angyalsimogatta 
nyáréji gyertyák aggodalmas pillantása fényében) -  és közben, Te 
(Jehova), a legnagyobb halálteremtő, így moralizálsz (14,21): 
»Elhullott állatot ne egyetek. De a városodban lakó idegennek 
odaadhatod, ő megeheti vagy add el egy teljesen idegennek.«”121 

Mi más lehet hathatós ellenpólusa a természet, a világ tébo
lyának, mint az irónia. Beszélhetünk az iróniáról mint a bölcses
ség -  tudással vertség -  végletesen intellektuális fokozatáról, ami a 
racionalizmus jeles maximáját talán így változtathatná meg: gon
dolkodom, tehát saját tudásom is ironikus fölénnyel kezelem. 
Megkülönböztetésként beszélhetünk az iróniáról mint strukturáló 
kategóriáról is, ám Szentkuthy esetében ez a megkülönböztetés 
szinte felesleges, mert nála az irónia alapelve egybefoglalja mindkét 
értelmezést. így az irónia Szentkuthy regényeinek alapvető struk
turáló elve is -  ezáltal továbblép a korábbi elképzelésen, hogy a 
regény a valóság utánzása, mímelése. Az irónia ugyanis folyama
tosan aláássa ezt az utánzásigényt, és helyébe éber, világos tudatos
ságát csempészi annak a távolságnak, ami elválasztja a valóság érzé
kelését és az érzékietek megértését. Az irónia által teremtett-diktált 
formának tehát nem sok köze kell hogy legyen a természet homo
gén, szerves formáihoz: inkább a tudati aktusra hasonlít, mint egy 
természeti tárgy utánzására. S mint már fentebb mondtuk, Szent
kuthy Miklósnál kiegyenlítődik az irónia és a raison. A raison pe
dig „rosszabb, mint a kábítószerek, nem lehet abbahagyni, mindig 
fokozni kell” ; a genitáliák izgalma kiegyenlítődik az „ész” izgal
mával: „Ész? A lehető legnagyobb józanság, mélység sensus com-



munis, együttlátás az egész emberiséggel, minden fraternité bom- 
baszt és égalité-nyafkálás nélkül, keserű, kemény, kiábrándult, de 
mégis továbbépítő pozitivizmus, magány, úriság, filozófia és szen
vedés sötét, de izzó quintesszenciája, ősemberi gesztusok, csókok, 
étvágyak és szenvedések leszűrése a logika irgalmatlan szűrőjén és 
hipochonder szívem irgalmas édességén át: valami effélét jelentett 
nékem az ész.”122

Bármennyire is komplikált az ész, bármennyire is bonyolult az 
agy maga, s bárhogy is hajszoljuk, termékei mindig primitívek ma
radnak, tehetetlen és múlandó reflexek meddő gondolatokat, 
valótlan igazságokat és csalóka filozófiákat szülhetnek csupán. így 
az egyetlen lehetséges magatartás az élettel szemben csak az ábrá
zolás lehet. Az ábrázolásnak azonban immunnak kell lennie a 
történelmi tettekkel és a bölcseleti alapelvekkel szemben is, tehát 
minden elkötelezettséget mellőznie kell. Az egyetlen kritériuma, 
hogy valósabb a valósnál is. Ahogy az ábrázolt fáról is mondta 
a szerző -  fára ne hasonlítson, de esszenciálisán tartalmazza min
den fa lényegét. Ezért beszélhet a Breviáriumban a melltartók 
szépségét elérő mellekről, ám az eszményítő maszk mögött ismét 
csak a látszólagos nihilizmus lappang, erős hajlam az agnoszticiz- 
musra. Szerinte, mint már mondtuk, a külvilág elérhetetlen, felfog
hatatlan, ábrázolhatatlan. Fogalomalkotásunk merőben melléfo
gás, hiszen amit fogalmakba zárunk, lényegtelen. Amit pedig kife
jezünk, azaz ábrázolunk, nem más, mint ügyetlenkedés. „Híveim 
minden dologról azt hiszik, hogy az -  valami. Mint a céltábla kö
zepén a kör, úgy áll a gondolat közepén a gondolat tartalma -, 
képzelik. Azt hiszik, minél mélyebben hatol bele az ember, annál 
keményebb magra talál. Ők tanulni akarnak, ami azt a babonát 
jelenti, hogy a eondolat precízió, értelmi gyökér felé halad. Én pe
dig csak gondolkozni akarok, ami a lehető legsebesebb szökést je
lenti az ismeret, a »valami«, az értelem világából a semmi felé.”123 
Azaz a gondolatmentes gondolkodás, vagyis az egyedüli „valóban 
intellektuális” felé.

Mint eddigi fejezeteinkből is valószínűleg kiderült, a Prae a gon
dolatmentes gondolkodás abszurdumának hirdetője volt, ám bár
hogyan is forgatjuk, ez a gondolkodás is az empíriára támaszko
dik. Megállapíthatjuk, hogy Szentkuthy sajátos filozófiai esztéti
kája egyesíti az absztrakt gondolkodást a nagyon is anyagi tár
gyakról szerzett tapasztalatokkal -  láttuk ezt már a Prae ben is. 
A Prae filozófiájával szemben a Breviárium rabelais-i gazdagságú

122 Szentkuthy Miklós: Cynthia. I. m. 189. I.
123 Szentkuthy Miklós: Prae. I. m. 563. 1.



mesével rendelkezik; szerzőnk szerint a világot nem magyarázni 
kell, hanem ábrázolni (leírni), mert ez gyakorta hatásosabb a 
magyarázatnál. Fejezetünk végére ezen megállapítások összegezé
sére választottunk egy újabb „vallomást” szerzőnk tollából, amely 
a Neue Sachlichkeit kiáltványa is lehetne: „S ezzel életem egyik 
legvadabb harcát fedtem fel: a »leíró« és »anekdotázó«, a roman
tikusan statikába-tenyésző és a franciásan, La Bruyéresen vagy La 
Rochefoucauld-san moralizáló stílus harcát. Ezer más nevet is ad
hatnék e két ellentétnek: egyik az intellektus, másik a pletyka, 
egyik a neurotikus kényszer, másik a kötetlen aforisztika, egyik 
a költészet, másik a morál, egyik az egyetlen értelmes témákkal 
foglalkozó nonszensz, másik a legértelmetlenebb témákkal foglal
kozó teljes sens. Mi vonz hát mégis a leíráshoz? Mindenekelőtt az, 
hogy egy tárgyban, például a Boboli-kert tó-ováljában sokkal több 
újdonság, változat, elem és árnyalat van, mint bármiféle ún. értel
mes gondolatban. A legbonyolultabb gondolat, a költői érzékeny
ség vagy bölcseleti szofisztika-cicázás mind elképesztő lapossá-
?;ok, bamba homogénségek egy tárgy nüansz-végetlensége mel- 
ett. A gondolkozás pedig nüansz-igény, mikroszkóp-őrület; oda 

megy, ahol ezt az atomtelhetetlenségét legjobban kielégítheti. Ez
[>edig mindig az anyagi tárgy, nem holmi emberi viszony, morá- 
is konfliktus vagy más efféle. Persze hogy a leírás rögtön egy 

borzalmas önellentmondás zátonyára fut: épp azért, mert a tárgy, 
a Boboli-kert, végtelen árnyalatok végtelen szövedéke a gondolat 
otrombaságához és sematikusságához viszonyítva, épp azért nem 
lesz meefelelő szavam, hogy visszaadjam őket: a leírás akár költői, 
akár tudományos, akár szürrealista, akár fényképező, mindig »in
tellektuális«, tehát primitív, konvencionális valami. Az igazán in
tellektuális izgalom tehát vagy megmarad az ily izgalom termék- 
telen idegállapotában, vagy valóban hozzáfog a »leíráshoz«, s ak
kor meg konvencionális jelzők monoton unalmába fog posványo
sodni, akaratlanul. Ami igazán tárgy: nincs neve, teljesen meg
közelíthetetlen. (Szent Tamás: individuum ineffabile est.) Csak va
lami naiv és komikus kényszer viszi az embert arra, hogy mégis 
megpróbálja. A »stílus« tehát nem egyéb, mint egy abszurdum vál
lalása; hiszen gondolkozni úgysem lehet, gondolkozni mindig 
annyi, mint hazudni, félrebeszélni, kiherélni.”124



AZ ÍRÓ 
REALIZMUSA
mS tudom-e ezt másképp életszerűvé tenni, mint hogy ezt a jelzőt: * keleti*, megtöltöm ezer konkrétummal, 
kordovai mecsetekkel, jezsuitákkal, háremekkel, eunuchokkal és Korán-magyarázatokkal. Hiszen ez a szó 
legegyszerűbb, legfelületibb természetében van. ( .. .)  A szó szörnyű léhaságával és démon-anyaságával az  
egyetlen, ami hasonlít az élethez.m

A realizmusról mint esztétikai kategóriáról meg kell jegyeznünk, 
hogy koronként, alkotónként más-más alakot ölt, noha általános 
jellemzője, hogy a társadalmi valósáé elsőrendűen fontos, lényegi 
vonásait tükrözi vissza, és e visszatükrözéshez az adott kor társa
dalmi tudatának maximális lehetőségeit használja fel, ezen belül 
pedig a művészet legkorszerűbb formai vívmányainak a birtoká
ban van. Most Szentkuthy Miklós realizmusfelfogásának néhány 
sarkalatos kérdésére szeretnénk rámutatni, valamint néhány, szin
tén e témakörbe tartozó szerkesztési „trükköt” tetten érni. A rea
lizmus alatt itt tehát nem korstílust vagy irányzatosságot értünk, 
hanem az ábrázolás valósághűségét.

Legkönnyebb talán ha abból indulunk ki, amint írónk a realizmus 
alaptételeit megfogalmazta Joyce-ról írt tanulmányában: „Joyce 
mindenekelőtt realista... ennek egyik motívuma, egy kegyetlenül 
tudományos érdeklődés a vér, a penészgombák, a lélek perverziói, 
a test ronda, de mégiscsak Dawe Natúré kosztümjéhez tartozó 
váladékai iránt. Realizmusának másik összetevője: kiirthatatlan vallá
si emlékei -  azok az írországi jezsuiták, akik nevelték, nyugodtak le
hetnek, hogy az ő Young Man-jük... ne maradna kitéphetetlenül (és 
átkozódva) katolicizmusába belegyökerezve. És így Joyce veszett 
realizmusa a gyónó ember realizmusa, egy középkori szellem fékte
len anyaggyűlöletével -  mert hiszen az anyag csak kettő szemében: 
bűn és halál, a kárhozat és a fekete himlő sátáni dzsungele. Joyce 
realista: mert túl érzékeny, elszigetelt lélek, aki borzalmasan szen
ved a világ közönségességétől és piszkától.”125

Mint látjuk, szólhat írónk akár Maupassant-ról, Joyce-ról vagy 
éppenséggel Casanováról, mindig csak önmagáról beszél. Hatal
mas eruaíciója, végtelen érdeklődése mind-mind azt a célt szolgál
ja, hogy ábrázolása fölrúgja az intenzív ábrázolás határait és az ex- 
tenzivitás méreteit, igazságait érje el, ne mikro- hanem makro- 
kozmoszt rajzoljon, mellyel oly higgadtan temeti el Európát. Fo
nákjára fordult vallásossága sem kérdéses egy pillanatra sem, mely
nek reformátori, forradalmi hangjából született sajátos realizmusa.

125 Idézi Rónay László. Brevárium világiaknak. Szentkuthy Miklós írásainak tükrében. Hűséges sáfárok. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest. 1975. 206-207. 1.



íme néhány példa, amelyek szemléletességükkel közelebb hoz
hatják számunkra Szentkuthy realizmusának megvalósulását. 
Valójában elegendő lehetne csupán néhány példa, hiszen az író 
módszerének eddig elemzett részletei is mind realizmusának alap
elvei. Szólnunk kell azonban még a művészi tömörítésről. Kla- 
niczay Tibor kritikájának egyik részlete éppen ezt a tendenciát 
kifogásolta: „(Szentkuthy) azonban egyetlen napra -  1517. októ
ber 31-re, Luther tételei kiszögezésének dátumára -  sűríti a refor
máció első és legfontosabb nyolc évének történetét. (...) Önma
gában ez a szerkezeti megoldás nem lenne kifogásolható, hiszen 
valós történelmi jelenségeket tömörít művészi eszközökkel, csak
hogy ennek során ezek a jelenségek majdnem teljesen elvesztik iga
zi értelmüket.”126 

Az időbeli tömörítés mellett említettük már a típusalkotás fo
galmát is, ami szintén egyfajta sűrítés, tömörítés. Szentkuthy szá
mára a véres-vad realizmus az ideál, mert az élet fonákságai (ame
lyek úgyszintén kivették részüket Európa sírjának megásásából) 
esszenciális tömörséggel jelentkezhetnek, ami az ábrázolás totali
tását segíti elő: „A legyilkolt Bűnök szobrai a realizmus félelme
tesen fekete példái voltak (A szerző kiemelése): haldokló lányok, 
nyivákoló nyomorékok, bukott angyalok és vérüket ontó disznó 
szörnyek az égi böllérek és miskárolók szeráfi kése alatt.”127 
A szörnyűségek tobzódása kétségtelenül közvetíteni tudja az író 
szándékát, ám a sűrítés mellett előlegez egy másik, gyakorta alkal
mazott retorikai stílusfogást, a hiperbolát. Az író kifejező értékű 
túlzásai fordulatossá, szeszélyessé teszik szövegeit, amellett külön 
célt is szolgálnak, a figyelmet a cselekmény egy-egy pontjára irá
nyítják. A Divertimento bán a pánikszerű kétségbeesést így ábrá
zolja: „Erre már megtört a kriptái csönd: mindenki kiabált, sírt, 
haját tépte, az emberek hangosan gyónták a vak éjszakába legtit
kosabb bűneiket, térden csúszva és négykézláb másztak az érsek 
nyomába, a papok össze-vissza imádkoztak, kinek mi éppen eszé
be jutott.”128 A kis Mozart-csemete harangozás-csínyétől szemlé
letesebb hiperbola-példa ugyanebből a regényből: „a főherceg 
nem érkezett meg. Levelet írt, vendéget fogadott, öltözködött, 
gyónt, áldozott, nadat izent, klistért kapott, lemondott, vacso
rázott” .129 A hiperbola írónk stílusának állandó stíluseszköze. 
Egy hasonló mesterfogás a következő: „Mikor ezt a lovag megtud

126 Klaniczay Tibor: Szentkuthy Miklós: Hitvita és nászinduló. 1. m.
127 Szentkuthy Miklós: i4rc és álarc. I. m. 144. 1.
,28 I. m. 75. I.
129 Uo. 372. 1.



ta, éktelen dühében belerúgott abba a szolgába, kutyába vagy Má- 
ria-szoborba, amelyik éppen útjába esett.”130

Ugyanebből a regényből már idéztük a lényegtelen, mellékes 
körülmény erőszakos hitelesítését, most pedig ennek az eljárás
nak a fordítottjával állunk szemben, a mellékes körülmény erősza
kos hitelesítésének elkerülésével. A lovag rúghatott amibe akart, 
engem ugyan nem érdekel -  valami ilyesmi sejlik ki a sorokból, pe
dig korántsem így van. Az író igenis tudtunkra akarta hozni, hogy 
a lovag dühe milyen irányban nyert enyhülést: szolgát rúgott fel -  
kíméletlen, zsarnokoskodó hűbérúr; kutyáját lódította arrébb -  
érzéktelen állatkínzó, akiben egy csöpp jó érzést sem sejthetünk 
mások iránt sem; Mária-szobrot döntött fel -  hittagadó. így alakul 
ki egy komplett (és ambivalens) jellemzés, alig néhány szó segít
ségével. Nyelvi bravúrjai közül izgalmasak a blazírt, frivol, vulgá
ris beleszólásai a történelembe, melyek megformálást sokszor a 
poénszerű lekerekítésben nyernek: „De mint hála a jó Istennek, 
teljesen hiába -  erre a hercegnő visszament a parkba Casanová
hoz, Alfonz kolostorban és egyetemen papnak jelentkezett, az apa 
meg kokettálhatott egy ideig a lapos gutával.” 131

Az ezeroldalú és ezerszínű valóság realista ábrázolását hiába 
próbálnánk irodalmi műszavakkal magyarázni és katalógusba 
szedni -  példa kell hozzá, sok-sok példa. Ezt vallja írónk is, aki 
„Csaknem mindent megfigyel és leír, szerelmese a valóságnak. 
Könyvei az érzéki tapasztalás orgiái. Látszólagos bonyolultsá
gát, fárasztó stílusát éppen a legtöbbször mellékmondatokban, ha
sonlatokban, metaforákban eluralkodó, elkalandozó részletmegfi
gyelések adják.”132 Szentkuthy katalógusmániája nem új jelenség 
az irodalomban. Fű-, fa-, növénykatalógusainak elődeit megtalál
hatjuk a középkori Rózsaregényben, a felvilágosodás kori Új 
Heloise-ben (Rousseau). Azonban az egyetemes mindent leírás 
lexikon-vágya nem kizárólagos megnyilvánulása írónk realizmusá
nak -  gondoljunk csak a Gigi-novellák természetes élőbeszédstí
lusára, ami tökéletes antipólusa a Prae filozófiazsargonjának. 
Filozófia és líra, nyargaló epika és magánlexikon, konverzáció és 
tudományos értekezés sohasem zárják ki egymást szerzőnknél. 
Leírásai élesek, akár az új fotográfia módszerei. A következő strand
leírást, ha képpé alakítjuk, a felvételen a body art, a land art és a 
conceptual art fényképészeti módszerét (rendezett fotó) fedezhet
jük fel (mellékesen: kísért a gyanú, hogy írónk ezt a képet való-
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bán láthatta, mondjuk egy fürdőhelyi prospektusban): „Bea láb
ujjhegyén állt az egyik ezüstpenészes sziklacsonkon, a sarka sárga, 
olyan nem élő emberhez tartozó ez a repedtes, viaszos sárgaság, a 
szandál szögeinek nyomaival az elszarusodott bőrben -  talán a 
menádok nyomták így bosszúból a víz alá Orpheus halott fejét? 
Bea kifeszítette a testét, mikropihéi éppolyanok voltak, mint a hal
ványlila trikó nedves pihéi. Két kiegyenesedett karjával egy távo
labbi szikla-»Y«-ra támaszkodott -  nimfa játszik Giacometti-szo- 
borral - , apró, kopár, szétterpeszkedő lábujjai: ijedtében eldurra
nó galambfark tollai görcsleeyezőben -  áruló árnyéka szinte vele 
dalol. Fején lobogó, mintás kendő, szélcsomagoló és szélválasztó 
-  ez az oldott turbán (és hámozódó almahéjként legombolyodó 
szárnyas-konty) nekem való, ellentétben a feszes trikóval. Jeges

Í>arfé egyben esik ki a talpas pohárból, szigorúan őrizve a pohár 
ormáját.” 133 Ha már képekről gondolkodunk, ismét csak mellé

kesen jegyezzük meg: a Vallomás és bábjáték 432. oldalán nagyon 
szép „képet olvashatunk” -  Velence eljegyzése a tengerrel. Ugyan
ezen regényben egy későbbi alkalommal -  szintén a velencei kar
nevál kapcsán -  azt a jelenetet olvashatjuk, amikor a halász céh 
kínálja fel „termékeit” a jelképesen megkeresztelt keleti ifjúnak. 
Ezt a jelenetet Flaubert is írhatta volna, olyan mintha a Salambó- 
ból vettük volna, a hangulatos barbár lakomák terítékeinek leírásai 
közül. A hangulati hasonlóság ellenére azonban nem azonosíthat
juk ezt a leírást a naturalista leírásokkal.

Az ezerarcú világot Szentkuthy ezerféleképpen tudja leírni. Ko
rábban is volt, ezután is lesz szó a szentkuthys leírásról, amit most 
két példával szemléltetünk. Az első még a Prae hangulatát idézi, 
líra, objektivitás és empíria fonódik benne össze: „Milyen szaga 
van a Frances-marcarétáknak? Félig mézesek, bódítók, félig meg 
büdösek. Némelyik szirom összenőve, mint hadonászás közben 
Cynthia ujjai, s a porzószemecskék pontosan olyanok, mint a 
Cynthia egyik fülbevalója: málnák vagy szedrek. A szárak girbe- 
eörbék, de nem úgy, mint ahogy a biológiai dolgok általában 
kacskaringósak: ezek épp ellenkezőleg, úgy görbék, mint az embe
ri rontó kézzel elgörbített rézrudak.

A színük maga a diszkréció: üveg, angolkosztüm, II. Richárd 
lírikus lemondása. Némelyiknek szirmai egészen szétállnak, má
sok mind összenőttek. Van, amelyik kehely, van, amelyik egész la
pos, van, amelyik rongyos és egészen kifordult. Némelyik már 
majdnem fehér, egy másik sonkaszínű. Itt-ott éretlen, pöttöm pa
radicsomhoz hasonló bimbók úszkálnak, pókszerű csészelevelek



közepén. Ez a hajnal maga: az ébredő és még alvó színek vegyüle- 
tével: slendrián és divatos formák egy rakáson; illat, álom, lam
pioncsillagok óriási tűlevélbozótból emelkednek ki; a váza alja 
fű-nedűs sünkóc, zöld gramofontűk Andersen bóbitája. A ruga
nyosság foka! Ahogy kackiásan-gumisan meg-meginognak e haj
nal-kristályok, ha odébb tolom a vázát.”134 Másik példánk már a 
Véres Szamárból való; a breviáriumi danse macambre-os, bruege- 
li, boschi szemlélet szabta leírás alapformája: „Még ugyanehhez 
az irányzathoz tartozik Nicola da Sacrofontane (=  Szentkuthy Miklós 
-  a szerző megj.) egy másik képe (Boszorkányok és Varázslók): hul
lákat piszkálnak ki hasított koporsókból (a so^-feltámadás szardí
nia-skatulyái), akasztott tetemek haját gyújtogatják, lottyadt he
rezacskó mellezetű banyák és világhódító szépséges valagvénu- 
szok: embriókkal, újszülöttekkel, halvaszületettekkel, tükrökkel 
és alraune-gyökerekkel manipuláltak -  nézőjük egy hóhér-rőt ana- 
tomiázatú skeleton struccmadár, ministránsa: röfögő lepény va
rangy - , részeg orchidea bibe-perverz, sziromszemérem epilepszi
ája sem hiányzik.” 135 Pár sorral később a szerző katalógusösztöne 
indulatos védőbeszédét olvashatjuk: „Ki röfög ott a karzaton? Ki 
akar kifütyülni páholya poloskás szatyrából? Hogy aszongya: ez 
megint lexikon? szótár? unalom és mekegő mechané? sznobok 
rongy szedése? semmitmondó vakfal málló és szürke mai tere? 
Hogy hát ugyebár ez nem »művészet«...  Hát uram -  zugpofám 
a zugolyodban - , idefigyelj! Előszöris: kell a fekete rossebnek 
minden pillanatban ah vagy oh »művészet«. Ami Orpheusnak kell 
(pedagógus, lantverő, füttyre füttyben nagy erő ...): hogy derék, 
egyszerű, tisztalelkű páterek és fráterek szépen nézzenek utána 
múzeumokban és könyvtárakban a fentebb felsorolt szép manne- 
quineknek, akt-aktínáknak, klassz-klasszikáknak.”136 Persze, hiá
ba keresnénk bármiféle múzeumban az említett festő képét. De a 
keresgélés közben sok minden mást láthatnánk.

Még egy különös eljárása írónknak, hogy egy bizonyos dolgot 
valami egészen más által fejez ki. Ennek a módszernek naiv, le
egyszerűsített magyarázatát is megadja: „leírok neked a szerelmes
kedés helyett egy anzikszkártyát, melyet az Azóri-szigetekről kap
tam, valami Ponta Delgada kikötőből. Egy író barátom mondta, 
hogy így szokta csinálni, ha a szerelem kényesebb szituációihoz 
érkeznek mohó héroszai és heroinái: csakhogy valami szép mégis



legyen ott, ahol minden tisztességes embernek hallgatni illik” .137 
Mintha csak a könnyű fajsúlyú giccsírók és filmrendezők elutasí
tását látnánk ebben a mondatban -  Szentkuthy, aki még a zöld festé
ket is esztétikumnak látja, éppen a szerelemben ne találná meg az 
esztétikumot? Máshol azonban éppen az esztétikum megtalálása 
vezeti egy dolog mással való helyettesítésére. Amikor az ifjú Goe
the Claude Lorain képeinek másolását kapja feladatul, a tőle idegen 
témában is felfedezi a számára érdekeset, izgalmasat, amit ki tud és 
ki kell fejezni: „Elhatároztam, hogy azt a képet fogom rézbe met
szeni, melyen Izsák és Rebeka eljegyzése, vagy házassága látható, 
illetőleg alig látható, mert hálistennek a tájkép uralkodik.”138 Leg
jobb példáját e módszernek azonban a Prae oldalain találjuk, ahol 
felfedezhetjük végső, konkrét magyarázatát is. Végső soron az élet, 
a gondolat kifejezhetetlensége, a konvencionalitás béklyói azok az 
erők, amelyek arra késztetik az embert, hogy ne mindig azt mond
ja ki, amit szeretne. Touque mondja a következőket: „Majd jövőre 
már együtt leszünk Cannes-ban: ez a fiú nyelvén pontosan ezt je
lentette: »ebben a pillanatban végtelen boldoggá tesz az az arany vö
rös, őszibarackos lesülés a szemed alatt«.”139 Valamit valami más 
helyett -  behelyettesítés, abszolút tudományt erotikus testleírás és 
erotikus helyzetek helyett, szerkezetet giccs helyett: „Borbála és 
V. Károly nászútja vagy mézeshetei egy Regensburg melletti rejtett 
vadászkastélyban teltek, -  Weltreich és Weltgeschichte: varázsla
tos distanciában. Mint éppen említettük, ennek részleteivel az égvi
lágon (legalábbis itt) semmi dolgunk. De azért helyette kell mégis 
valami. Mit szólnátok hozzá, patres, fratres, lectores, ha a szere
lemmel kapcsolatban öt dologról beszélgetnénk a Breviárium e 
Szent Kételkedő Hugó-részében: 1. a szerelem nagyvilági, hotel 
és divatszalon oldaláról; 2. a szerelem eörög és akármilyen ősi 
mitológiai oldaláról; 3. a szerelem családi oldaláról, vagyis Szent 
Hugó ifjúkorának egy-két regényszerű, de valóságos epizódjáról;
4. a szerelem: a történelem, a hugói Nagy Morál és a narkotiku
mok oldaláról; a szerelem biológiai, növénytani oldaláról (itt 
a lélektan és a botanika tanulságosan összefonódnak).” 140

írónk nyelvi bravúrjaiból és a műveltségéből táplálkozó asszo
ciatív anyagból olyan mondatok ötvöződnek, melyek a modern 
vers szabadasszociációs halmazának módjára kapcsolják össze a leg
távolabb eső korszakokat és kultúrákat. Egyetlen mondatában si
keresen kapcsolja szójátékával Perzsiát, Rómát, a barokkot és a
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polgári világ bomlásának első megnyilvánulásait (egy Baudelaire- 
allúzióval), amikor a kimondhatatlan és leírhatatlan nevű perzsa 
történetíró a következőket mondja: „A három főtéma körül azon- 
bam barokk, sőt későbarokk pompában bontakozik ki a szerző 
meglepően gazdag gondolati és érzelmi világa (...) ezeket is mindig 
impozáns tudatossággal, azzal a céllal közli, hogy Róma deka
denciájának gyökereire és virágaira rámutasson (les Fleurs du 
mai).”141

Szentkuthy Miklós autentikus regényvilága a szereplők százait 
vonultatja fel. Minden regényének vannak központi hősei -  soha
sem egy - , akikhez utána rengeteg alak, név kapcsolódik. Ebből 
következően leírásainak nagy része emberekkel foglalkozik. Arc
realizmus címen foglalkoztunk már ezzel a témával, most folytat
juk néhány újabb példa erejéig. Csupán megemlítjük azt az ember
típus-katalógust, amit a II. Szilveszter második életében találha
tunk a 638-642. oldalon. Mi sem természetesebb, hogy ebben a ka
talógusban az állatvilággal von párhuzamot a szerző -  egy képzelt 
állatkerti katalógust használ fel kiindulópontul, viszonyítási ala
pul. Az ember azonban nemcsak az állatvilághoz kapcsolódik, ha
nem a világ minden létező jelenségéhez; a kozmosz minden villa
nása az emberen sugárzik át. Ahogy a kozmosz az emberben nyeri 
el értelmét, az ember is a világmindenséggel magyarázható. Érthe
tő, hogy Szentkuthy emberábrázolása nem sok rokonságot tart a 
hagyományos leírással, sajátos regényvilágának megteremtése saját 
módszer megteremtését is követelte.

Bő gyűjteményünk van írónk arc- és személyiségleírásaiból. Most 
csak hármat adunk közre belőle, szinte tetszőlegesen választva eze
ket, ugyanis minden leírása azt a metaforikus leírást alkalmazza, 
amit szemléltetni szeretnénk: „Fejét arca alá dugott karjára hajtja: 
haja fodrászati remekmű, egy habzó forrást ábrázoló film egyetlen 
kivágott, néma és mozdulatlan kockája, húsdarálóból kihernyózó 
hús, aranybullára szánt aranykígyó pecsétviasz, gyűrűző paróka
ként örökre-elhagyott feketerigófészek. A csukott szemek való
ban a hellászi halálisten és egyiptomi álomisten ajándékai -  a tudat
alatti, lángoló lélekholmik szelíd gyertyakoppantói, lehullott két 
levél, madárhasforrók, a gyönyörködés öntudatlanságának ópiu- 
mos félszilvái. A lapockák a japán festők színes litográfiáin a ten
gerhullámok alig dagadása és vakmerő völgybe esése -  a hátgerinc 
árka ijesztően mély, selyemcukor csigolyák egy hosszában felébe 
vágott fuvola sírjában. A csípők, szorongva-lazulva: húsvéti tojás 
homokdombok a strandon, gyerekek bádog sütőformáiból kibo



rítva. A combok segítségével: vésett keresztforma keletkezik. (...) 
A combok ólomhalak, félfejletten -  a lábikrák is halak, mikor csak
[>illanatra bukik fel a hátuk, táguló szemű, Molineux Cinq leheletű 
ótuszok között; hogy görcsösen önkarmoló lábujjai: medúzák 

frufruja és talpa homorúsága: az istenek borotvaélesítő szíja -  ezt 
kár is feljegyeznünk -  minden (naponta és óránként fejünkhöz vá
gott) manierista tudományos lexikonban Hermafrodita vagy Ro- 
manos vagy Narkisszosz címszó alatt megtalálható.”142

Arckép helyett mi minden... Felsorolni igazán nehéz. Ám a 
metaforák sohasem önkényesek, a fenti leírásból plasztikus képet 
kaphatunk II. Romanos császár kéjelgő, öntetszelgő, bacchaná- 
liázó, Róma aranykora-természetéről; sokkal élesebbet és plaszti- 
kusabbat, mintha a szerző, mondjuk, egy korabeli portrét „írt vol
na le” , Fay-le-Froid hercegnő egyik leírása még közelebb áll a ha
gyományos leíráshoz. Miért? Mert, amint látni fogjuk, a hercegnő 
démonisága mellett sok asszonyos, meleg, szinte parasztasszonyi 
vonást hordoz magában -  tehát a tárgy szabja meg az alkalmazott 
eljárást: „Furcsa szája volt a hercegnőnek. Kicsi, nagyon vastag és 
összevissza göngyölgő. Míg az arcán lilásarany színek opalizáltak, 
a szájfestéke paprikaveres volt. Talán a szőlőindák, a rugódzó ka
csok ilyenek, mint Fay-le-Froid húsos-csavargó, dacosan csücsö
rített szája. Kissé előreugrott az arcából, mintha folyton arra kész
tetné, hogy egy eltévedt verebet saját nyálával itasson, úgy, ahogy 
szokás, a madár csőrét szopogatva a szájába véve. A gránátalma 
gömbölyű testén is nem így rojtosodik-e ki a csúcsnál a bőr? És 
minden zacskó, melyet a szájához közel elkötöznek: a zsinegen túl 
maradt kis virágkehelyszerű rész mindig így ömlik széjjel. A felső 
és az alsó ajak között nagy volt a különbség: a felső alig volt szív 
alakra festve, inkább széles, rövid és egyenes vonalú volt -  az alsó 
meg göndörödő, akárcsak a tekercses őszi gesztenyefalevél vagy 
a vízirózsák tányérjainak körös-körül kissé visszahajló széle.

Dacosság, gyerekesség, érzékiség volt bennük -  valami kövér- 
ded, prózai, házias és józan, ajkakban az, amit a Bölcsesség Köny
ve mond a jó asszonyról: consideravit agrum, plantavit vineam, 
gustavit et vidit, quia bona est negotiatio eins, et videbit in die no- 
vissima. A ribizli-véres festék kellemes ellentétet alkotott ezzel, 
arisztokratikumot, kacérságot jelentett, persze valami józan, kissé 
»dolgos asszony, dolgos eszével« szerkesztett csinosságot, amely 
nagymondaínség és nagy-költészet felé nemigen tesz kirándulást, 
de mégis ezer ruhája és ezer parfümje van, akárcsak mákja és diója 
a bretagne-i lányoknak, mielőtt férjhez mennek. Az orr egyenes,



és szép harmóniát adott a tekergő, szegfűszerű szájhoz, mint egy 
egyszerű, egyvonalú cseresznyefa-kés japán papírvirágok gyűrűcs- 
kéi felett. A szeme kicsi volt, kékes, hunyorgó; ha komolyan né
zett velük, kissé maflás, tátogó, ha meg mosolygott, apró, fehér, 
kék, szürke és ezüst mozaikszemcsévé porlott: naiv volt, hideg, ér- 
zéstelen, de mindig kész udvarias mosolyra és valami félénk, bim
bójában maradt, kérdőjel alakú ragyogásra. A hangja bársonypár
nára ejtett csengő volt: lányos, élénk, kamaszosan énekelni tudó, 
de amellett rekedtes, tokás, meleg, asszonyos és józan, mint egy 
nagy lyuk egy szép darab kenyérben.”143

Sajnáljuk, hogy fejezetünkbe nem fér bele a szerző által olyany- 
nyira kedvelt Brunelleschi önarcképének kilenc oldalas (!) leírása, 
helyette a Kanonizált kétségbeesésből a regensburgi polgármester 
lányának, Borbálának portréjára hívjuk fel a figyelmet, mert a szer
ző a leíráskor ismét a „valamit valami más helyett” technikát alkal
mazta. A többi metaforikus leírás is ezen az eljáráson alapul, de itt 
talán még távolabbi dolgokat közelít a leírás érdekében: „Borbála 
leírása helyett talán ideillenék: Kételkedő Szent Hugó emlékei és 
képzettársításai veszett-vesztett menyasszonyáról, kamaszkori an
tik szobrokról, faliszőnyegekről, iskolatársai erotikus képeiről 
(szecesszió kora) -  Narcissus halálának árnya, erdőzúgás helyett 
fülzúgás, az igazi vágy szívdobogása helyett a kardiográf halál
gyorsírása, érthetetlen létünk hieroglifái... Zöld tóból felbukkanó 
nimfák, hólehelet aligmellek, suttogva hintázó félénk bimbók, 
fésülködés, Ophelia-szálakban szecessziós rózsák, csóknemtudó 
(jobbantudó!) ajkak, kérdéspuha páros-csigák, hónaljuk alá felho
zó Buddhalótuszok, misetányér szívlevelek -  csodálkoznak, ál
modnak, mikor életükben az első faunt vagy Pánt meglátják a sod
ronyzománc bokrokban - , óriási szemek, a firenzei Dóm kupo
lájának feketemély kerekablakai, 'La Bella Dame Sans Merci, 
Diána, szirének -  mind szüzesség, zene, campanula-campanella, de 
belül a múlandóságnál is mulandóbb sírgyönyör, medencecsont 
inkvizitori csontkapocs-közelsége a testi puhaszirmú mák és 
mákony az ópiumpipacsához - , Andromédák a sziklához láncolva, 
mártírság és sztriptíz szédítő csalása, végkeveréke és ősötvözete, 
Kleopátra kokettálása a kígyóval, kinyújtott karja végén, mint a 
perzsák íja, ölén a habselyem szemérem crépe-köde, bánatában ő 
akasztotta a nagypénteki lienum crusis keresztágára, csüngő fél
körívben; a görög szépfiú, kitolt kamaszcsípővel, bezárt vaskapu 
előtt -  »Ausgeschlossene Liebe«, a kizárt szerelem: megint a krip
ta, a világsemmi, az agy börtöne, a sexus meddő őrülete, caritas és



kéj parfümfelhős töviskoszorúja, -  démoni nők kék szemhéjakkal 
varázslat, egyiptomi ágyak, süppedt csípők, valami átok, narcisse, 
Lesbos, álom, csapkodó nyelvű, szeKÍűszirom magas-mécses, 
Phryné a bírák előtt, két aranyszandál a lábai mellett, hernyó-ár
nyak kékvölgy-mellétől a köldökéig; Pierre Louys »Les Chansons 
de Bilitis«; Lady Godiva a lován, óangol utcákon át, mellét annyira 
szorítva-takarva, hogy még jobban kibuggyan hónalja alól; Judith 
szűz vére ott, elkeveredve a pucér Holofornes bikavérével.”144

Szentkuthy arcképcsarnokából még ki sem lépve az újabb leírá
sok felé, szólunk még néhány szót a vallásról, mitológiáról, mí
toszról. A realizmus érdekében -  ez lehetne alcíme itteni gondolat
menetünknek, hiszen már láttuk, szerzőnk mágikus-misztikus rea
lizmusa érdekében eddig még nem látott írói eljárásokat honosított 
meg a magyar irodalomban, irodalomba „nem illő” elemeket von 
be regényeibe, alapjában véve nagyon tiszteletlenül viszonyul tör
ténelemhez és kultúrtörténethez egyaránt. Egyházias neveltetését 
sutba vágva blaszfémiázik -  nála például a bibliai Évát nem a kígyó 
(sátán) csábítja el, hanem éppenséggel Éva csábítja el isten első an
gyalát. A történetnek ugyanis így jobban megfelel. Az apokalipszis 
lovasai is mindenki számára ismertek, bibliai megjelenésük óta oly 
sokat emlegeti őket a művészet. De úgy, ahogy Szentkuthy idézi 
őket, bizonyára még senkinek nem jutottak eszébe. Idézetünk 
most inkább nyelvi és szemléleti szempontból érdekes számunkra, 
mint technikai okokból, hiszen János Jelenéseit nagyon is blaszfém 
tárgyilagossággal idomította Konstantin császár látomásaihoz: „A 
műsor ismert: fehér lovon -  mocsári Parnasszus-virág színe, 
fehérmáj és fehérmályva -, berobban János Jelenéseibe (VI. 2.) 
a Koronás Lovas: a vérengző győztes, világtipró Cézár-szemét, 
Nagysándor szemét, a világtörténelem sűrített pokla.

Zuhan, kalapács és koporsószeg patákkal, poklokból, egekből 
(... la différence, szjödam?) a vörös lovas -  szinte karmazsin és 
Mózespecsenye -, a Kardos Lovas: ő is hóhér és bűn és hülyeség, 
mint vala a Koronás Lovas az ő fehér szívszaggató szukáján, zsar
nokság sátánzsigerű istene -  a különbség a koronát és gladiáta szu- 
kaszorítók, kancakengyelők között csupán az (írja Aquinói Szent 
Tamás), hogy a Koronás tömeggyilkos: a tömeggyilkosságok és 
népirtások finom szellemi koncepcióját képviseli, míg a Kardos -  a 
vak, kannibál végrehajtó.

A harmadik, a A/ér/eg-táncoltató Lovas: fekete lovon érkezik 
(János Jelenések VI. 5.) -  színe »fekete tulipán» á la Dumas »Tulipe 
Noir» -, a mérleg: egyrészt minden Igazságosság, szemborogatott



Justitia jelképe volna -  ugyan minek a parfőm a ganajgurító bogár
nak, »igazság« (hahaha) a Hazugság evilági rémuralmának? Más
részt bolhapiaci, dekázó bolhaserpenyők: árpa és búza Shylock- 
mércéje.

Az utolsó lovas (ez a befejezés legalább: befejezés) -  maga a H a
lá l- , sárga lovon (VI. 8.), érkezik -  szép szín, ó nagyon szép szín: 
purgálótök héjjá, ha elégett aszálykor a N apon.”145

A halálmelódia variálása után a világtörténelem Salome-tánca 
van soron. A Szent Orpheus breviáriuma sokat foglalkozik a mito
lógiával, s sok mítoszt is felhasznál építkezéséhez. Látni fogjuk azt 
is, hogy miért, de lássuk előbb, hogyan: „Pápaságom alatt éltem-e 
át egyebet, mint a Jupiter bika kalandját az Európa-leányzóval? 
Vagyis: egy nagy marna nászútját, historice et moraliter, egy ko
szorús kis kurvával? Aki édesen nyomkodta magát huszáros 
»O «-lábakkal a marha tarkójához, úgyhogy mikor istállói eskü
vőjükre került a sor, újabb élvezetre a leányzó már nem is volt 
képes.”146

Vad és dévaj profanizmussal vágja az írónk az olvasó elé a fenti 
mítoszrészletet, kigúnyolván a nem is mindig szemérmes görög
római mítoszviláeot, fél szemmel azonban Freud mélylélektana 
felé kacsingatva. Ám nem árt néha valóban a mítosz mögé pillan
tani; nem egy koszorús kis kurva ült-e újra Ráció Kisasszony 
helyére.

Miért éppen mítosz? A válasz egyszerű. A mítosz primitív, de 
ugyanakkor nagyon is művészi, nagyon is költői reagálás a világra, 
egyesíti magában az emberformájút és a természetfölöttit. Annak 
ellenére, hogy írónk túlhangsúlyozza a világgal szembeni mindent 
megértési törekvésünk meddőségét (ez is a mítoszi világkép része, 
következménye), a természettel szembeni emberi magatartást ket
tősségében látja: egyik a tudományos elemző (erről már szóltunk), 
a másik a m/toszteremtően költői. (S e két magatartás kifejezés- 
módja egyik oldalról a filozófia, a másik pedig a monológ.) Á mo
nológ (a mítosz) természetesen szerzőnk számára már nem mint 
világmagyarázat érdekes, hanem mint a „természet összes lénye
geinek, vagyis titkainak legmegközelítőbb jelképei, dramatizált, fi
guráit allegóriái” .147 Mint ilyeneknek, örök tulajdonságuk a ha- 
szontalanság -  ebbe olvad bele az örök paradoxia a művészi szép
ségen keresztül. A mítoszok a természet dolgairól szólnak, ame
lyeknek csak egy akcentusra van szükségük, hogy istenekké legye

145 Szentkuthy Miklós: Véres Szamár. I. m. 129. I.
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nek: a fű, fa, béka és macska az, ami, de alig kell egy kis hangsúly 
a mítoszban, s máris isten. Tehát egyben anyagi valóság és ugyan
akkor valami más is, természetfölötti, szellemen túli istenfügg
vény, emberfüggvény. Mintha a Prae is érlelte volna már ezt a gon
dolatot.

A mítoszt Szentkuthy a valós és valótlan (valóságon inneni és 
túli?) elemek dialektikájaként értelmezi: „Mi a mítosz? Minden 
mítosz és minden vallás? Olympias megmutatta örökre: egyrészt a 
valóság lenyűgöző azonossága önmagával, a fában az, hogy milyen 
rettenetesen fa, a napban az, hogy milyen gyilkosán éppen a nap, a 
szerelemben az, hogy oly féktelen precízióval éppen úgy van, 
ahogy van: a részegítő és bénító Identitás és Tautológia. Ez a vallás 
vagy mítosz egyik ihletője.

A másik meg az, hogy ez a sok túlságos pozitívum, mint a fa, a 
nap, a szerelem, borzasztó (vagy béke-párolgó) valóságosságában 
mégiscsak -  titok: oka, célja, velünk és önmagával, teljesen ismeret
len -  a hiper-realitás egy hiper-misztérium felett lebeg, mint egy 
narancsszínű pillangó, a Semmi hús völgyeit koronázva. Túl- 
valóság és túl-titok; ez a mítosz oka; ez is teszi tartalmát. S az em
ber persze e két fantasztikus ellentét között keresi az egyensúlyt; 
táncol, áldozik, teoretizál, jósol, bacchizál, kasztrál, aszketizál -  
tehet-e mást ilyen ellentétes erők kereszteződésében?”148



A SZÜRREALIZMUS 
VAGY 
BAROKK?
„H abár a szürrealizmus és az absztrakció iránt nincs bennem semmiféle ellenséges érzület, sőt igen sok megnyi
latkozását nagyon is élvezem, de írásaimnak ehhez mégsincs közük. “

Szentkuthy Miklós regényeiben a szürrealizmus intellektuális 
változata és a barokk regény formai elvei felől közelítette meg az 
irodalmat. A gondolathalmozás és a szabadasszociációs anyagel
rendezés a szürrealizmus formakincsére utal, ahogy ezt korai kriti
kusai is felismerték. Vajda Endre 1943-ban számba vette a Szentku- 
thynál szereplő gondolatközlési eszközöket, amelyek a szürrealiz
mus eszköztárából valók.149 Ezek a következők: a képzettársítás, a 
metafora, a magasabb értelemben vett szójáték, a tényekben rejlő 
paradoxon- és szimbólumlehetőség mohó kiaknázása. Nem ke
vésbé utal szürrealista poétikára az a blaszfémiás, játékos kedv 
sem, amit a Breviáriumban érhetünk tetten.

Bori Imre, aki oly értően helyezte el Szentkuthy műveit a szür
realizmus barokkos irányzatának keretei között, így indokolja 
állítását: „A Prae ugyanis teljes szürrealista elméleti alapvetés -  
ezen izmus Szentkuthy-hozta variánsának kifejtése, hiszen pl. az 
asszociációknak egész rendszertana is adott a Prae ben, az emlék
nek, a vágynak pedig tipológiája, összefüggéseinek törvények s mi 
több: terminológiai forradalma is: egy szürrealista esztétikai kisle
xikont lehetne készíteni belőlük (az asszociációk születése és a 
prae-állapot összefüggései, az indulás és érzés-asszociációk, az emlék 
haladása és a lélek kinézise, »átszülő álom« természete, az álom
katalógus, a »vágydilemmák és álombéli megoldásuk stb.« -  a ma
gyar szürrealizmus eredeti alakulási görbéje újabb bizonyságaként 
is.” 150 A továbbiakban a szerző feltárja, hogy miért is tűnik Szent
kuthy a szürrealizmus látszólagos tagadójának, hiszen ő maga a kö
vetkezőképpen vélekedik a szürrealizmusról: „Szürrealista asszo
ciáció-farsang; csak beteg szaporaság, valahol a genny és a rák 
szomszédságában a mai szürrealizmus: impotens takony-mauzó
leum ...” Bori Imre magyarázatában hangsúlyozza, hogy Szentku
thy szürrealizmusa nem rokon a francia szürrealizmussal, annak 
ugyanis a romantika volt az alapja, Szentkuthyénak viszont a ba
rokk művészet. Az intellektus, nem pedig az ösztönök világa felől

149 Vajda Endrét Pomogáts Béla idézi. Egy eszmélet katalógusa. Sorsát kereső irodalom, Magvető Könyv
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közelítette meg az irodalmat, ahogy azt a franciás irányzathoz 
tartozók tették.

A barokk művészet a részletek művészete, amelyben nemcsak 
a művész elvont formakincse, hanem az anyag természetes vál
tozatossága is kiemelkedő hangsúlyt kap. íme, máris két jellemzője 
Szentkuthy művészetének: a finom részletábrázolás valamint az 
anyag esztétikai hatásának hangsúlyozása (amiben a barokk roko
na a Neue Sachlichkeitnak is). Az erősen hangsúlyozott formakép
ző hajlam mellett meg kell említenünk a groteszkség fogalmát is, 
ami úgyszintén a korai barokk korszellemének (s Szentkuthy írás
művészetének) is alkotóeleme. Valamikor még úgy gondolták, 
hogy a barokk a reneszánsz formáinak puszta elromlása. Babits 
Mihály ezt a formarombolást már formaváltozásként fogja fel, 
aminek mozgatórugója a lírai erő, a lelki nyugtalanság. A stílusbeli 
túldíszítés divatja (a stílromantika) kettős irányzatot vett; egyik 
irányban a hisztérikus pompa, másik irányban a féktelen trágárság 
és blaszfémia felé.151 Babits gondolatai a barokk regény felé kalau
zolják Szentkuthy-elemzésünket. Ha sorra vesszük a barokk re
gény jellemzőit, nem akadunk olyanra, amit írónk stílusában ne fe
dezhetnénk fel elemi vagy továbbfejlesztett változatában. Első

Eéldánk nem is lehetne más, mint a barokk építészet módjára túl- 
urjánzó, túldíszített, túlzsúfolt irodalmi nyelv. A Prae írója is 

ilyen, minimum háromjelzős barokk tirádákban szólal meg, pl: 
„benyálazott, csigazsíros, dudvaflastromos zöld tó csa ...”152 A ba
rokk is szomorú művészet, minden álvidámsága ellenére. Eltúlzott 
(hiperbolikus), kicsavart történeteiben a pogány póriasság és a 
keresztény éteriség, az élet allegorikus kifejezése keveredik. A ba
rokk művészet (barokk természetű írónk is) voltaképpen epikus. 
Mozgalmassága a keresztény dráma szertelensége és harmóniája 
(vö. az állandó haláltáncmotívummal és a drámai beállítással). A 
világ természetes rendje a barokkban is, írónknál is a látszólagos és 
túlhangsúlyozott asszimetria, ami éppenséggel a látszólagos ren
detlenségben a rendet hivatott példázni: „A barokk költészet nem 
csak »szertelen« fantáziával, túlrealista vagy túlirreálisnak látszó 
képekkel van telezsúfolva, hanem (valami ezzel éppen és totálisan 
ellenkező dologgal): matematikai logikával, geometrikus gondolat
ábrákkal (lásd angol barokk költészet, John Donne), -  és mivel 
tudjuk, hogy a fizikai világ (mindig feltételes és ideiglenes) ábrázo
lására a matematika a képzelhető legtökéletesebb nyelv: nem ha

151 L. Babits Mihály: Az európai irodalom története. Európa Könyvkiadó-Szépirodalmi Könyvkiadó, Bu
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lálos bűn, ha festészeti kompozíció vagy elemző lírai versek igenis 
az emberi elme legtökéletesebb kifejező eszközét használják.”153 A 
barokkban is jelentkezik egyfajta nihilizmus, a halált nem mint bu
kást értelmezi, hanem éppenséggel az üdvösség kezdeteként áb
rázolja; hiányzik belőle az élet rendje, az érdemek múlandósága 
hangsúlyozott. Az emberi történetek ábrázolását az álom- és bo
hózatszerű kalandokban látja. A barokk filozófusai és teológusai a 
gondolatot a transzcendentalizmus felé irányították. Mi sem ért
hetőbb hát, mint hogy Szentkuthy is lenyűgözöttséggel tekint a 
barokk művészetre: „csodálatosan vad forradalom  volt a művé
szetben. (...)  a művészeti formák, pontosabban formátlanságok 
olyan vakmerőek voltak, hogy évszázadokkal későbbi vakmerőek 
is megnyalhatják a tíz ujjúkat, ha ilyen (buta szó?) »anarchikusak« 
lesznek.”154 A Hándel-életrajzban pedig már istenről mint első
sorban barokk művésztípusról esik szó. Nem is csoda, hiszen a 
szerző a barokk rendben-rendetlenségben a „nyersen” és „durván” 
tomboló formát és energiát ünnepli. „Ami a barokkot illeti, napnál 
világosabb a helyzet. Az egész természet szinte őrült gazdagsága 
őrült variációival: barokk alkotás. Ha a teológusok Istene valóban 
létezik, akkor a művészeti lexikonokban bizonyára mint a legna
gyobb barokk művész szerepelne. Ami meg az én opusomat illeti, 
gondolataimnak labirintusaival, szóképeim kavalkádjával, terjedel
me ijesztő sziluettjével: a barokk visszatérő lelkének dörömbölése 
az irodalom kapuján.”155

De hát miért éppen barokk? íme szerzőnk válasza: „John Lyly 
(1553-1606) barokk prózájában a szerelem test- és lélektanának -  túl
zók? nem túlzók? -  modernebb ábrázolását találtuk, mint freudista 
kintornával, tollatlan, kopasz »pszicho-pszicho« regényvésők köny
veiben. Hol van a mai irodalomban Lyly módjára, égi-édes chanson 
és: lélekürülékben való vájkálás játékos váltakozása?”156

A barokk természetű regények a szerző minden ellenkezése elle
nére tartalmaznak látomásos, szürrealista betéteket, amelyek a 
maguk mágikus realizmusával hoznak közelebb a valósághoz. A 
következő idézet utolsó sorában érdemes megfigyelni a spontán és 
fotográfia pontosságú képet, ami a reveláció erejével hat az olva
sóra -  persze, ezerszer láttam már, csak eddig nem vettem észre: 
„Bíboroársony függönyön aranyszőrű majom szaladgál paradi
csompaprika seggével, -  játék vagy, a természet ördögi pojácája
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vagy, betegség, horror, fölöslegesség, nyomorék légtornász, a 
gyarmatosítás bukfencező, onanizáló címere, hol a császár, hol a 
polgármester, hol Borbála vállán, a fehér bőrön szinte egy ponton 
tudja összerakni négy hosszú lábát, hátát félkörbe szorítva.”157



NYELVÉBEN 
ÉL AZ ÍRÓ

„N e féljünk egy szó (pl. * Kelet« összes lehetséges képzettársításait vállalni és ábrázolni: a nyelv hasonlít 
legjobban az élethez -  színes, plasztikus, tele tévedéssel, hazugsággal és igazsággal, bűverővel és pontatlan
sággal. *

E fejezet egybemontázsolásakor szerettem volna minél több 
részletet idézni írónk nyelvének („élő mítosz, élő neander-völgy, 
szakroszankt imprecízió, halandzsa”) személeltetésére; hiszen az 
ő műveit semmisíti meg ez a nyelv -  elárasztja őket, eltakarja a 
szerkezetcsontvázat, a vitális mozaik zagyva halmazba dől, majd 
kristály-mértanná virágzik. Mindent elönt, eltakar a nyelv.

Igyekeztem olyan szövegszegmentumokat válogatni, amelyek 
az illusztrálandó csoda, a nyelv mellett szemléltetik a szerző esz
meiségét, világfelfogását, művészetideálját s mindazt, amiről eddig 
is beszéltünk, lekerekítve a képet.

Mint már említettük, Szentkuthy Miklóst a megrögzött, fanati
kus tudatosság és elszántság jellemzi. Ezért lett író. (Nem ösztö- 
nösség és szürrealizmus, hanem hideg ráció és matematika-ba
rokk.) Makacs volt -  ezért lett jó író. Végtelen makacssággal írta 
sorra monstrumait -  másként nem is tudom őt elképzelni, mint aki 
születésétől ül óriási könyvtárában, a gyufacímkétől a hottentot- 
ta-csuvas szótárig mindent elolvas és elraktároz agyában, írótol- 
lával gondolkodik; végtelen szerelemmel éli az életet, de a múzeumi 
katalógusok között érzi jól magát igazán. Szellemi képletében 
három elem szerepel döntő mértékben: a makacs érdeklődés min
den iránt, az abszolút logikára törekvés és a végtelen humanizmus. 
Az első szolgáltatja az (irodalmi) anyagot, a második strukturálja 
azt, a harmadik pedig az a szűrő, amin mindez keresztüláramlik, 
polarizálódik.

Tudjuk, hogy írónk már a Prae ben kifejtette nyelvszemléletének 
alapjait, részben Leville-Touqué tanulmányain keresztül, részben 
a regényszövegben. Erről a nyelv- és irodalomszeméletről állítja 
November Éva, hogy az első magyar strukturalista alapvetés.158 
Maga a Prae is egy kiteljesült nyelvi modell; de olyannyira mo
dern, hogy már nehézkes és idegenszerű. Egyes részleteknél pedig 
egyenesen az az érzésünk, fordítást olvasunk, a szórendi játékok 
idegenek számunkra. A Szent Orpheus breviáriuma bán egyszerű
södik (és ez mindig komplikálódást is jelent) írónk nyelve, hozzá-

IS" November Éva: Szentkuthy -  az első magyar strukturalista. Szentkuthy Miklós ürügyén. M agyar Mű
hely, 1974. 45-46. sz.



férhetőbbé és megfoghatóbbá burjánzik tovább (az efféle állítások 
megint csak nem képzavarok), ugyanúgy, ahogy a cselekmény is 
eseményesebb, véresebb, drámaibb (színpadiasabb) lesz.

Az elméleti megalapozottság tényéből indultunk ki, gyorsan 
vissza kell ezért kanyarodnunk Az egyetlen metafora felé című 
Szentkuthy-naplóhoz, ugyanis ez a könyv is sok reflexiót tartal
maz a nyelvről mint írói eszközről. Idézzük az egyiket: „S az íróul 
írónak, mielőtt írni kezd, ezt kell éreznie, hogy az ő eszköze vala
mi lényegesen, fantasztikusan más, mint a zenészé, matematikusé, 
festőé: az ő eszköze a materializált pontatlanság, a véletlen reflex
kristályai (a szavak elvégre ezek), egy csomó törmelék nagy agyve
lők és fóbia-vert ősemberek megnyilatkozásaiból, valami hetero
gén és kontúrtalan vásári massza izomrángásokból és agyvege
tációkból (finoman »szó«-nak és »gondolatinak hívják az ilyes
mit), praktikumnak és varázslásnak, dekoratív ugatásnak és mond
vacsinált hang-etikettnek tisztátlan kultúr-iszapja: ez a nyelv és ez 
az irodalom eszköze.”159

Csupa véglet a nyelv, magába foglalja az időt, és megnevezi a 
mindenség leglényegtelenebb részletét is, a nyelv maga a mű, maga 
a kompozíció. Ezért lobban a Szentkuthy-regény egyszer barok
kosán költői lángolással, máskor a skolasztika precizitásába mere
vedik, ezért lophatja a mitológiák optimizmusát a matematika bi
zonyosságába.

Említettük már, hogy szerzőnk folyton önmagáról beszél, bár
miről is legyen szó -  ez az álarc-teória. A realizmus témakörével 
kapcsolatban Joyce-tanulmányából idéztünk olyan gondolatokat, 
amelyek magára a tanulmányszerzőre is vonatkoztak. Az írói 
nyelvre vonatkozó álarc-állítást a szerző egyik Arany-tanulmányá
ból idézzük: „Arany ma is leeforradalmibbnak ható nyelvművé
szete nemcsak a szent vagy blaszfém rím játékokban, legmagasz- 
tosabb zenékben és cinikus szójátékokban nyilvánul meg, hanem a 
mondatok szerkesztésében. Alanyok hátul, állítmányok elöl, ige
kötők szélrózsás, tűzijátékos szétszórása, nyelvtani inverzió, szó
rend rendjét rendetlenítő p e rv e rz ió .60

Elszórtan már emlegettük a Szentkuthy-próza bizonyos jellem
zőit (mennyire ideillik az az angol nyelvterületen használt kifeje
zés, amivel a regényt nevezik meg: fiction!), így az előadásmód te
atralitását (a Breviárium-kötet részleteit olvasva úgy tűnik, ez már 
nem is az olvasó, hanem a néző számára készült), és a reeényforma 
végtelen beszédszöveggé való bővítését célozza. Valóban, szer-
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zőnk művei közeli kapcsolatot tartanak a beszéd stilisztikájával 
(igazi ősforma), a retorikával. Ezt a tényt felhasználva folyamo
dunk ismét kedves glosszárium-műfajunkhoz, és mutatóba felso
rolunk néhányat a retorikai alakzatok közül, amelyek laikus szem
mel is észrevehetők.

Az első „címszó” glosszáriumunkban a commutando verba le
hetne, egy eddig már számtalanszor illusztrált retorikai gondolat
alakzat. Lényege a hangsúlyozás és az értelmezés, amit a szerző 
gondolatismétléssel ér el, de a gondolatot más megfogalmazásban, 
más szavakkal adja elő. Ez a módszer természetesen nem csupán 
hangsúlyozza a gondolatot, hanem bővíti is.

A tautológia olyan jellemzője írónk írásművészetének, amelyet 
minden bírálója elhagyhatatlannak tart. Kassai György Tautológia 
és szójáték Szentkuthy Prae-jében címmel írt tanulmányt,161 ahol 
részletesen elemzi ezt a szövegelméleti jelenséget, ami tulajdon
képpen megint csak ismétlés, azonos vagy rokon értelmű szavak
kal. A valóság (írónk esetében) természetesen nem ilyen egyszerű. 
A tautológia fogalma nem egyenlíthető ki ismétlés volta ellenére sem 
az információelméletből átvett redundanciafogalommal, ami mindig 
valami feleslegeset, nem okvetlenül szükségeset takar. A tautoló
giának mindig van expressszív mozzanata, s mint már a fejezet 
mottójában is láthattuk -  a szerző általa igyekszik egy szó összes 
jelentésárnyalatát felidézni, mert erre a szó elégtelen. „A pecsét, 
mely piros, heraldikus, olvadékony és miszteriózus egyszerre, 
örök jelképe a szerelemnek: csók, rítus, titok, vegetáció, alaktalan
ság és forma mind benne keringenek.”162 Nem tautoloeikus ez a 
mondat, ha formailag annak is tekinthetnénk -  a szavak a végte
lenségben valóban rokon értelműek és az alapszó, a „pecsét” fogal
mát határozzák meg, szűkebb, tágabb körvonalakat rajzolva neki, 
de ezt az asszociáció erejével teszik. Szinte didaktikus tevékeny
ség ez a kvázi tautológ írásmodor: Szentkuthy általa gondolkodni, 
asszociálni tanítja a lusta olvasót. Annak bizonyítására, hogy men
nyire nem tautologikus művészet Szentkuthyé, három hosszabb 
példát választottunk ki. Az elsőt magánzsargonunkban pénzfilo
zófiának nevezzük, s ez a legvadabb, zuhogó asszociációsor a há
rom közül, egy témára koncentráló szófolyam: „Pénzek, pénzek, 
égből hulló annunciáció-pénzek, pokolból fölböfögött szartal
lérok.. . Első krajcárunk gyerekkorunkban, melyet ajándékba kap
tunk: rikító zöldrózsa rozettává változott eörög pénzek, melyek 
elsüllyedt hellén hajókról most kerültek elő a tenger mélyéből;

161 Kassai György: Tautológia és szójáték Szentkuthy Miklós Prae-jében Magyar Műhely, 1974. 45-46. sz.
IM Szentkuthy Miklós: Széljegyzetek Casanovához. 1. m. 91. 1.



pénzek Jézus templomi sírja előtt vagy az esett tökű perselyben; 
kurvaköpés (»apád, anyád idejöjjön!«); dollárzsákök élcpolitikai 
lapokban; nadrágzsebből szertegurulva a díványon; pótlék haris- 
nyacsatban; csokoládé aranypapírban; pénzek üveg alatt a múzeu
mok vitrinjeiben; pénzekből karkötő; dobozba gyűjtött tízforintosok 
(torony és kirakás); Júdás pénze és hártyás júdáspénz- »levél«; pén
zek a kasszatányérokon, borravalók, megrázott bugyellárisok Új
holdkor, Shylock pénze és Nagy Ottó császár pénze (van még olyan 
vak címerállat, aki a kettő között különbséget látna?); koldusok 
és cigányok marka; haszontalan telefon és büfé-érmék; a Jézus 
kísértő pénz; elefántcsont hazárdzseton; fej vagy írás; marokjáték 
matróz-snóbli; Szent Antal könnyeket nyelő doboza; porcelán
disznó spórkassza; svindler valutaváltás pályaudvarokon; Napóle
on-arany gazdasági krízis idején; hosszú pörgetés az asztalon; 
papírcsomagban a közértes kisasszonyoknál, -  aranyeső, Da
náé ” 163 Második példánk (a „melltartó-filozófia”) már lazább, a
szinte ciklikusan visszatérő gondolatot példázza, a tulajdonképpeni 
célja, hogy minden egyes kör után az alapfogalom egy-egy újabb 
vonását tárja fel: „Perpetua az édesapja barátnője volt, fürdő után 
melltartóját a zöldítő-tablettás vízben hagyta, hogy majd visszajön 
érte és kimossa -  hajótörött fehér medúza -, a gyermek Hugó ki
szedte és valami súlyzógolyókra tette száradni őket (nem sejtette 
Perpetua szándékát). Alapja géz, aprókockás háló, rajta kisebb-na- 
gyobb belehímzett jégvirágok, kristálypálmák nőnek. A magyar 
Semptei Névtelen versében (a vén Bankó lányáról) a hajó orrán 
(Niké) melleit mutogató hölgy, -  ő mondja (hülye királynak, hó
lyagvitorláknak és harcsabajúszú Duna-fodroknak), hogy »Budára 
hoztam volt e két drága almát, de nem tudtad, király, megszegni az 
almát.« Mell és anyaság, tőgyek rondasága, csecsemők, a szerelem 
hol dűlő, hol épülő freudi rakománya; a csipkeminták a gézhálón 
mint a hulló hó: Hugó vágyálma volt egy teljes »Hó Katalógus«, 
minden pehelyformáról és kristályalakzatok kémiai okairól és 
törvényeiről. A szegély: korallrózsa mikrofodrai és a pánton (gyil
kos váratlansággal) egy igazi rózsa, túlnyíló túltekercses seb-sex 
vagy sex-seb -  Perpetua haját fújja a szél, de a haja nem lesz kócos, 
csak két fonal keresztezi homlokát és szemét; csípője napfény; a 
köldök genetikus, árnytölcséres daktiloszkópiája milyen más-más 
szólam, mint a két misztikus ostor-moszat a szeme előtt. És: a leg
több rák (hadd túlozzunk) mellrák. Orchideacsokrok és absztrakt 
csavarulatok a mintái között, nefelejcsek és baktériumok; bizony 
mondom néktek, nem divatos vagy penészesre demondált felsoro



lás ez, -  ott van mind pontosan a melltartóba hieroglifázva valósá
gosan. Vállpánt pattanó gumija vörös köröm végén? Hugó Prae 
című teológiai munkájában írt a tömeg energia-voltáról, az energia 
tér-voltáról... ott szerepeltek ilyen íj-húr mozgások.

Perpetua kishúga (»züllött« nővérét mindenben utánozni aka
ró Marcellina) kartonból meg szivacsból mell-kúpokat szabott 
magának, a fiúk ellopták, röhögtek, forgatták bot végén az utcán, 
mint a japán zsonglőrök a tányérokat, utána féldinnye héját dugták 
az ingük alá és így illegették magukat a kislányok játszóterén... 
Zsuzsanna tűzpiros mellselyme, a számtanban a végtelent jelző 
fekvő nyolcas, átlátszott a pehelyrács pulóveren: talán így látszik 
át a testen a lélek, a véges anyagon az Isten (elvégre vagy hittan, 
vagy nem).”164 Harmadik példánk (mell-filozófia) talán középrit
musú: „Annál jobban érdekelték Berenikét (távolról sem tréfa!) az 
egyiptomi tudósok magyarázatai, amazontetemek -  szépen úsztak, 
mint az álom faragott iránytűi -  melleiről és természettudományos 
alap-összefüggéseikről, a természet és ember egyéb hasonló for
mációiról. A Nagy Biológiai Múzeumban látható sáreahasú fekete 
viperák tojáskinyomása; hogy falja be kilencven fokra kinyitott 
szájával egy afrikai kígyó a zsákmányolt tojást; a teknőcök pajzs
háta, mell-elipsz domborulata; a római papok fehér sapkája, agy
melltartója (a legelső pápáké); a luftballonok feszültsége, csokor
ban fürtöződései; a vakondtúrás gravitációs-vak építkezése; japán 
kalapok, ugyanilyen alakú szivacs mellnagyítók (használatkor a leg
lehetetlenebb helyekre potyognak, attention! attention!); gerlék 
bársonyhasa az etetőláda peremén, le-lekoppantva csőrüket a mag
hoz, ömlő billegetés; Don Quijote borostömlői, tej, vér és pro- 
kreatív likvidumok félelmetes összefüggései; a szoptatás sírig tartó 
uszály az utódokban, ob Freud, ob Unfreud; mellek vitrinjei: a 
ronda savanyúság, a szeder-csúcs, a szőrök, -  a rettenetes nagy,

Eiszokbarna holdak vagy épp ellenkezőleg, kispiros tölcsérkék, -  
a mikro-mikro szőre van: ördög-cérna, -  óriási néger bőségsza

ruk, kékmáz, szinte trombitál; újholdívelt kürtök; a pompás nő
szirom kelyhe; a völgy: mákpúderes, parfümárnyékos, mutatóujj
lázas, puhatok sírja. Bársony olajbogyók, Olajfák Hegye, ezüst 
Hellász, olasz szállodaszag; duplaszilva, duplaharang, hormon, 
mirigy, -  édes szótár jön? nem baj! -  testis, testiculus, didymis, 
orchis - , feszes pulóverek, strandnapernyő-gombák; behavazott
f;lóbuszok a csillagászat kertjében; majdnem ömlő, mégis gumifix 
élbolygók.”165
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A stilisztikai halmozás egyik fajtája a congeriesz is -  fokozás 
nélkül sorakoztat fel rokon értelmű szavakat és szókapcsolatokat. 
A minimum háromjelzős barokk kapcsán szóltunk erről a stílus
alakzatról is, aminek használatát ismét csak a szó elégtelensége in
dokolja. S megint csak egy esetpéldával szemléltetjük a szóban 
forgó gondolatalakzatot. A halmozott szavak egyáltalán nem ro
kon értelműek, csupán a gondolkodás végtelenjében lesznek azok, 
az asszociáció vonja őket az alapszó körébe: „ . . .  Lynt, aki Hugót 
egy óriási (asztali) lámpaernyőre emlékeztette, melyet egyik sétája 
alkalmával egy villa (borostyánfal) ablakában látott, -  az is sárga 
selyem, fekete csipkeszegélyekkel, álom, intimitás, titok, kéjsarok, 
Spanyolország, katolikum, hercegi magány, szecesszió festői, 
örökmécs, balerina-szoknya, vigília, Selbstliebe.”166

Kép és metafora. Nemegyszer szóltunk már ezekről a stílus
eszközökről, így most csak frivolitásukra és frissességükre hívjuk 
fel a figyelmet. Szentkuthy képei, hasonlatai, metaforái az első pil
lanatban gyakran képzavarnak tűnnek, de hamar rájövünk, egy
szerűen végzetes precíziójú megfigyeléskről van szó képzavar 
helyett. Tulajdonképpen ez is a hasonlat, a hasonlítás lényege: 
az ultraprecizitás és a végtelen távolság a fogalmak között. Nem 
kell hát csodálkoznunk, ha az Eszkoriálban a „pubertástól még 
vizes orgonádról167 olvashatunk, a Véres Szamárban a női ide-oda 
pillantás kettősségét „pupilla ping-pong”-nak168 nevezi. Ugyan
innen vettük a következő képet is: „lombok, fényre váltott lepke
szárny árnyékok, szökőkút spermacsepp-csicsergő rózsafüzére, 
virágok hús-mignon sziromcsókjai körülötte...”169 Hasonlatok a 
Kanonizált kétségbeesésből: „ólomtalpú mosollyal, lusta sóly
mokként ég fele forduló szemekkel (...) gyűrűje is, mint ágától 
»no most örökre elválunk« levél” .170 Ebből a kötetből van még 
három példánk. Hasonlat: „Tamás annak idején beláthatatlan ter
mőföldeken érkezett Dzsaipurba és látta éjjel, látta nappal, hogy 
verik szöges korbáccsal a »mezőgazdasági keretlegények« a földe
ken dolgozó rabszolgákat, csörgő haláltarantella csontvázakat, 
bordalétrákra feszített fekete dobbőröket.”171 Metafora: „ . . .  rab
szolga-kínzó szögesostort nyomott kezük belsejének gyűrtrózsa 
kagylótalpába.”172 Parafrázis: „»Boldogok a szelídek (most vé
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rengzők: de lelkűkben a legszentebb, legszelídebb emberek voltak 
és lettek), mert ők lesznek birtokosai a földnek.« (Máté, 5, 4.)”173 

Jóval korábban példáztuk már a szerző blaszfém fordulatokba 
bonyolódó nyelvhasználatát, akkor is, most is egy apa fiában való 
csalódása kapcsán: „Mikor az apa ezt az önkényes komédiát meg
tudta, mérgében felfordult, mint egy autószerencsétlenség áldoza
t a . . .” 174 Játék ez a végtelenül tudós és bonyolult irodalomban, 
ugyanolyan játék, mint ahogy a II. Szilveszter második életében 
megbújik Vincze Eszter -  a szerző egykori bejárónőjének -  neve, 
ahogy a Kanonizált kétségbeesésben Szerb Antal nevéből Antonio 
Serbello fráter lesz, a Véres Szamárban Maschtur-Leschbóth is
tenné nő az önszerelem, Freudból pedig Herr Sigismond von Wien 
lesz. A Haydn-regényben Bessenyei György nevét tizenhat eltor
zított változatba játssza át a szerző, csakhogy érzékeltethesse 
az ünnepelt testőr-író akkori, bécsi „népszerűségét” :

Bessenyei Bezzeneghy
Wessenyei Betzeney
Peschenyegi Pezzenegy
Bescheneghy Bessinöy
Weschenyei Pescheney
Bessenegger Peseneghy
Pessenéghy Pesseney
Wetschegenyi Pesseneghy175

A blaszfémia kapcsán újabb stilisztikai alakzat jelentkezik, a ka- 
kofemizmus, ami a közömbös vagy éppen megszépítő kifejezések 
helyett a pejoratív szinonimák használatában jut kifejezésre. íme 
mindjárt két példa a Kanonizált kétségbeesésből: „A »habsburg« 
korona? A fűben. A bohóc mintha bomázná, egy-egy laza arany
lóhere vagy lötyögő porcelán bizánczománc liliom olyan a ko
ronán, mint a keljfel-jancsi játék: pöcc, pöcc, hogyne játszana a 
clown vele.

Pöcc, pöcc: a »Nagytörök« ledöfi Don Jüant.”176
Következő idézetünkhöz tudnunk kell, hogy a „büdös pelenkán 

tekergő meztelencsiga” azonos II. Frigyes leendő császárral: 
„A Dóm kapujában az elkerülhetetlen »kisvérengzés« császáriak és 
pápaiak között; de a Dómon belüliek, -  Frigyes apja épp most le
helte ki lelkét, rongy medúza partraköpve, -  letiltották a császáriak
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Tart pour Tart pribéktorreádorjait, -  a nuncius bevonult a Dómba, 
megtörtént a házasság szentségének is offíciuma, -  balra hullával, 
jobbra eszméletlen öltöztetőbabával, középen büdös pelenkán te
kergő meztelencsigával.”177 Szentkuthy gúnyolódása (értéktaga
dása) nem kíméli a földieket, de az égieket sem: „Hol nappal, hol 
éjjel, egyiptomi, thébai Remete Szent Antal lement a hajó feneké
re a gályarabokhoz, akiknek szélcsend idején (mi az? a Szentlélek 
galambja a világ fölött nem lélegzik?) prédikált. (...) A király körül 
a theochristo-impero-angelico boyok, a szokásos piros-trikó nad
rágban, apró éaesalma protokoll seggükkel, nyitott miniatúrás 
imakönyvekkel, melyekből szinte földig lógtak a könyvjelző tarka 
selyemszalagok -  Watteau gitárjairól, avagy a megölt hétfejű sár
kány hét pofájából a nyálnál is puhább nyelvek.”178 A kakofe- 
mizmus alkalmazása még az egészen köznapi dolgokra is érvényes. 
„A tiarából -  selymes-aranyos, szép hullám-dombormű ez kilóg 
a két szalag -  persze hogy két kihervadt könyvjelző, döglött va
dászkutyák szájából kifolyó nyelvek, persze, persze, tudjuk, tud
juk. Az ülőpárna végleg Dorian Gray-dolog. Valamikor duzzadt 
volt, »kilenc hónapos«, most csatavégen réten hagyott lóhulla: a 
kárpit drótjai görcsbe-görbedt bordák, az afrik szőre szarbapofo- 
zott madárfészek, a kármin-bársony huzat ránc és rongy, szemétre 
szemfedő.”179

A fejezet és egyben a Szentkuthy Miklós munkásságát szemlél
tetni kívánó munkám végére hagytam a Fehér dáma gomba csodála
tos leírását; amely a legjobban illusztrálja a szerző írásművé
szetét, s talán az Olvasatban elmondottakat is:

„Grenoble közelében, egy kastélypark fenyvesében, éjjel sétál
gatva, irtózatos hullaszagot éreztem, szinte minden büdösség 
szintézisét -  nápolyi halpiac, hullaszag a csatatéren, ürülékkel fél
teit gödör (a győztes seregnek vallási kötelessége volt vesztes és ha
lott királyok tetemével, seregével, szakaszonként, egymásután, 
a pöce pereméig feltölteni.) (...) Egyszerre csak mintha szentjános
bogarat pillantottam volna meg, foszforeszkáló, hunyorkáló, újra 
fellobbanó pont vagy csillag a valóban ájulító bűz közepében. 
Holttest sehol, de ha megálltam, a lehullt tűlevelek között mintha 
a leghalkabb nyüzsgést hallottam volna: bogarak, dögevők, szor
gos hullalegyek, mintha herointól részeg »skorpiók« lettek volna.

Óvatosan a fényes ponthoz mentem, szemüvegemmel is alig vet
tem ki valami halottsárga kurta pálcikát,... (...) A sírkukacok 
a Holdtól tán még jobban megőrültek; a feketéket hihetted árvíz-

177 Uo. 331-332. I.
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179 Uo. 63. I.



ben úszó koporsóknak, hipokrita púpos papoknak, a halál harminc- 
ketted-kottás türelmetlenségének. A Gomba-penis hamarosan, 
talán percek alatt kinöveszti makkját, a makkról könny, genny, 
nyálka, okádék csurog lefelé, -  miközben ez a sírhúgy vagy izzad- 
mány cseppen, pottyan róla (sűrű tócsa keletkezik a tövénél): a 
gomba, különösen penis-makkja, reszket, vonaglik, kéjláz és kéj- 
vacogás, önszerelem, másszerelem, vajúdás, ondó-zokogás. A hul
labogarak fetrengenek a »heretakony«-ban, -  zabáinak, élveznek 
(oly mindegy a falás és a közösülés, halál és osztódó feltámadás 
a frivol ősvilágban), -  a spermákkal teleragadnak, mint részeg bo
hócok a szivárványos pöcegödörben egy teremtési karneválon, -  
ez a nász, a lakoma, a szaporodás.

De közben? De közben? A Hold-zöldellő penis-makk alól fe
hér tüllszoknya nyílik, -  balerina, menyasszonyi fátyol, sejthálós 
lámpaernyő, kórbonctani mignon-metszet, ezüstharisnya az or- 
feumi görlökön, -  mindez oly villámsebességgel, mint minden, szü
letése első pillanatától (alig pár óra az élete). Tojásból született (ó, 
Lédák, ó húsvéti tojások, ó, herék, ó, néger mesék, ó, Isten fekete 
maszkban, mint betörő a Sem m ibe...), rögtön duzzad, puffad 
valami (mi?) tolakszik benne, amitől körteformájú lesz, abból pat
tan ki a penis, abból a holdkór rézgálic makk, -  a szár, növekedése 
közben, még reccsen és füttyén is, mert nem táplálékból nő, hanem 
a sejtek és fonalak mindenféle tágulásából (»expanding universe«), 
-  ezt hallhatod. Dictyophora phalloidea.

És mikor a sírbogarak, a gomba (Fehér Dáma) hullaszagától csá
bítva jóllaktak a holdfényes és penis-foszforos szűz-menyasz- 
szonylikvidummal: a bogarak, spóraterhesen odébbállnak, -  a 
gomba feje lekonyul, -  csillagszóró utolsó fényfröccsei, -  a Fehér 
Dámából ránc, mosogatórongy, ürülék-kupac lesz, -  jöhetnek 
a hellenisztikus fuvoláslányok, kultúr-gésák, papnők, üdvözölni 
a szerelem első klasszikus najnalát.”180



UTÓSZÓ

Ötven éve jelent meg a Prae, vele együtt félszázados Szentku
thy Miklós hatalmas, ma is folyton duzzadó s mindmáig feltérképe
zetlen írói munkássága. Méltalanul agyonhallgatták; az „érthetet- 
lenség” bűvköre övezte évtizedeken keresztül, így az olvasókö
zönség általi felfedezése megkésett. Pedig ez a fél század alatt talán 
ő viszonyult legnagyobb újat akarással a regényformához.

E könyv célja nem az írói életmű határainak megvonása, alapos 
kritikai elemzése vagy helyének kijelölése a magyar irodalomban, 
de bízom benne, hogy hozzájárul majd Szentkuthy Miklós mun
kásságának értékeléséhez. írásom célja nem teljességigényű, mód
szerében is más, mint ahogy azt az olvasó a kismonográfiától elvár
ná. Elsősorban mennyiségi arányban tárgyalom a Praet, a Szent 
Orpheus breviáriumát és a szerző (ál)életrajzi regényeit, nem pedig 
értékkiválasztás alapján. Kezdetben nagyon vonzott a close rea- 
ding kritikai módszere, de ez a módszer írónk esetében többé-ke- 
vésbé alkalmazhatatlan, ezért írásom nem egy módszer, hanem in
kább a művek dokumentuma. Célom érdekében segítségül hívtam 
a filológiát, a metaforikus leíró kritikát, s a képzőművészet objet 
trouvé eljárásának mintájára felhasználtam mindent, amit „olva
satnom  érdekében megfelelőnek találtam. A szerző opusának és 
dolgozatom határainak egybevetésekor kiderül, hogy írásom még 
részleteiben sem lehet teljes.

Valamit a szerkezetről: Nem akartam megfosztani az olvasót a 
klasszikus fejezetekre osztás és alcímezés látványának örömé
től; ám ez pusztán technikai fogás -  a fejezetcímek képviselte ve
zérgondolatok lineárisan végighúzódnak a köteten, mások cikli
kusan visszatérnek egy-egy fejezeten belül is. így a címek nem je
lentenek elhatárolást, inkább útmutatók, ahogyan a Szentkuthy- 
művekből vett mottók is azok.

Valamit a kiindulópontról: Nem túl régi, de már közismert az 
elmélet, miszerint az alkotás sohasem lehet végérvényes, így nem is 
definiálható. Munkám ezért is viseli az Olvasat címet, hiszen a 
műalkotás viszonylatában nem nyújthat végleges definíciót, pusz
tán azt szándékozik illusztrálni, mi az, amit az átlagolvasó meg- 
érez egy Szentkuthy-mű olvasásakor, mi az, amit fel tud ismerni, 
el tud helyezni minden nagyobb utánajárás nélkül. Hogy miért



éppen ezt az írásmódot választottam? Mert Harmannhoz hasonlóan 
úgy gondolom, hogy minden műalkotás olyannyira egyedi, hogy 
értékelésére esztétikai törvényeink elégtelenek (jobban kielégítik a 
leírás, a mennyiségi felmérés stb. célját). Szerb Antal gondolatát 
csatlakoztatva az iménti véleményhez megállapíthatjuk, hogy a 
műalkotás mérhető rétegei mellett mindig ott a „csoda”, amit nem 
lehet megragadni, megmagyarázni, ami művészi szintre emeli a 
szöveget. Elismerem, nem tűnik túl biztató és objektív alap
állásnak, de semmiféle idealizmust ne várjon az olvasó; a „csodát” 
kell csupán definiálhatatlanságnak érteni hozzá. Dolgozatom még
is igyekszik felmutatni néhány villanásnyit ebből a Szerb Antal-i 
„csodá”-ból, a szó művészetéből.

Ami kimaradt: Meg sem kíséreltem Szentkuthy Miklós művei
ben felfedezni azt, amit hagyományosan „üzenet”-nek nevezünk, 
sőt a művek szüzséjét sem foglaltam össze, fabulájukat sem me
séltem el. A Szentkuthy-művek ugyanis nem tűrik, hogy úgy nyúl
janak hozzájuk, mint ahogy azt egy Déry-regénnyel vagy egy 
Németh László-alkotással tennénk. Amíg ezeknél a történetszálak 
kibogozásával, a szüzsé megállapításával és az üzenet értelmezé
sével értelmezzük magát az alkotást is, tehát magyarázzuk, köze
lítjük a megértéshez (felfedezzük társadalmi hátterét), addig Szent
kuthy esetében ugyanez az eljárás értelmetlenné rombolná a műal
kotást. Az ő regényeiben sincs hétpecsétes titok; ugyanúgy, mint a 
többi regény, ezek is informálják az olvasót egy bizonyos kor tár
sadalmáról, annak törvényeiről és szokásairól, intézményeiről 
és társadalmi struktúrákról, magatartásformákról -  de mindezt a 
végtelen humanizmus szemszögéből teszik. Nem szolgálnak így 
ezek a regények semmilyen más politikumnak, mint a legmaga
sabbnak és a legszebbnek: a humanizmusnak. Ezért nem fest
hetett olyan világot, mint amilyent az eddigi regényírók „fikci
ója” teremtett -  Szentkuthy világában éppen az élet rendjének 
osztálymeghatározatlansága folytán a dolgoknak nincs meg a 
kötelező helye és formája, mégis a rend uralkodik.

Ami jelen van: Ellenzem a kritikában eluralkodott királyi töb
best -  hiszen a kritika nagyon is individuális alkotás. Munkám
ban azonban magam is folyton többes szám első személyben szó
lok. így talán azt az illúziót élesztgetem magamban, hogy tömeg 
vesz körül. Az olvasók tömege.

A szerző
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