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EGY HARMADIK KIADÁS
Szentkuthy Miklós: Divertimento 
Magvető, 1998. 660 oldal, 2790 Ft

Ez nem kritika, nem recenzió és még csak 
nem is „kisesszé”; nem is sorolható a legitim 
műfajok egyikébe sem. Ha egyáltalán „mű
faj”, akkor leginkább nem legális vagy, 
mondjuk, illegális, amely általában a nyilvá
nosságra sem érdemes, és ha érdemes, netán 
érdekes lenne is, arra nem jogosult. Csak egy 
egyszerű, mindennapos „lektori jelentés”, 
amelyet néhány évvel ezelőtt a Szentkuthy- 
hagyaték gondozója (és milyen gondos gon
dozója!), Tompa Mária közvetítésével egy 
amerikai kiadó kért tőlem avégből, hogy 
(nyilván az akkoriban sikeresen megindult 
francia Szentkuthy-kiadásoktól felbuzdulva) 
tervbe vegye a DIVERTIMENTO című Mozart- 
regény kiadását. A kiadásból nem lett semmi. 
Én pedig az egészet azon nyomban elfeled
tem (akárcsak a kiadó a honorárium kiutalá
sát). E (műfajtalan és egyben jelentéktelen) 
kis írás nemcsak létrejöttét, hanem újrafel- 
bukkanását is Tompa Máriának köszönheti, 
aki a könyv nemrégiben megjelent harmadik 
magyar kiadásának alkalmából kiemelte pon
tosan rendezett regisztereiből; mi több, neki 
köszönheti mostani nyilvánosságra kerülését 
is. Úgy gondolván s velem is úgy-ahogy elhi
tetvén, hogy ez a kis írás egy meglévő hiátust 
hidal át az író főbb műveit (Prae, ORPHEUSZ, 
Egyetlen metafora, Brunelleschi-epizód) 
érintő tanulmányaim között, s mintegy ki
emeli a „titkos” vagy inkább rejtőző kapcso
latot, amely ezeket a „főbb” műveket a kevés
bé főnek tartott vagy látszó életrajzsorozattal 
összefűzik. Ez volt az életmű jelenleg talán 
legkompetensebb ismerőjének és meghök
kentően gazdag posztumusz továbbgyűrűzé- 
se játékmesterének megtisztelő ajánlása. Kö
vetkezzék hát az én szerény ajánlásom a DI
VERTIMENTO idegen nyelvű kiadására. (A

szöveget némi apró javítással és simítással 
közlöm, de anélkül, hogy a magyar irodalmat 
nem ismerők informálására, ám az azt vala
mennyire ismerőknek csak unott közhelyül 
szolgáló tartalmi és stílusjegyeket eltüntet
ném belőle.)' *

A huszadik századi magyar próza gyökeres 
megújítója, Szentkuthy Miklós az ötvenes 
években nem folytathatta a harmincas évek
ben megkezdett, szinte egész életművét ma
gában foglaló sok kötetre tervezett munkáját, 
amely -  a Prae hatalmas antiregény-nyitánya 
után -  a Szent Orpheus Breviáriuma hat 
első kötetében bontakozott ki, hogy majd to
vábbterjessze gyökereiben már megfogam- 
zott óriásfa-ágait. A háború után kialakult, 
majd 1948-tól kezdve diktatúrába torzuló új 
politikai rezsimben egy ideig teljes hallgatás
ra volt ítélve. Majd az 1956-os magyar forra
dalmat követő, részlegesen liberalizálódó új 
kultúrpolitikai helyzetben kompromisszu
mos lehetőségei nyíltak munkássága folytatá
sához. A Magyarországon akkoriban közpon
ti irányítás alatt dolgozó állami kiadók fel
ajánlották neki (vagy ő maga tette nekik az 
ajánlatot), hogy nagy, „olvasmányos” életrajzi 
regényeket írhasson az európai kulturális 
múlt kiemelkedő alakjairól. Haydn, Goethe, 
Dürer, Händel új lehetőségeket kínáltak szá
mára grandiózus kultúrtörténeti ismeretei
nek és koncepcióinak regényes, sőt viszony
lagosan a nagyközönség -  és a kultúrpolitika 
-  igényeinek kölcsönös kielégítésére. És köz
ben -  mintegy il- vagy féllegálisan -  a maga 
eredendő, ám az eredeti formában nem foly
tatható törekvéseinek megvalósítására is.

így kezdődött el (mindjárt 1957-ben -  fel 
volt készülve rá) új regénysorozata, a VÁLTO
ZATOK Wolfgang Amadeus Mozart életé
re alcímet viselő DlVERTIMENTÓ-val. Szent
kuthy zseniálisan eredeti írói (és nem kevés
bé zseniálisan alakoskodó, mimetikus) tehet
sége nemcsak abban nyilvánult meg, hogy 
tántoríthatatlanul követte a maga magányos
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útját, hanem abban is, hogy amikor kitérőre 
kényszerült, a kitérőt is a maga eredeti útjává 
tudta tenni.

A Divertimento -  látszatra -  egyik válfa
ja  lehetne a század első felében Európa-szer- 
te hatalmas közönségsikert vonzó, ám több
nyire a jobb-rosszabb lektűr szintjén maradó 
best-sellernek -  így hívták, amerikai módra 
Európában is a híres államférfi-, tudós- vagy 
művészéletrajzokat, melyek az „érdekesség”, 
„cselekményesség”, a „nagyemberek” „kis- 
emberi” voltával hízelgő elgondolásai alapján 
voltak kidolgozva. Műveltséggel hivalkodva -  
műveltséget nem terjesztve. valójában vi
szont Szentkuthy, az álruhák, maskarák, kar
neváli travesztiák szenvedélyes kedvelője, ki
fogyhatatlan kitalálója és mesteri rendezője 
megtalálta a módját, hogy ebben az éppen 
nem őrá szabott fazonban is a maga legfon
tosabb szerepeit játssza el.

A Divertimento -  a „biographie roman- 
cée” dominója alatt -  Szentkuthy látomásá
nak démoni táncát járja. A Mozart-életre- 
gény regényességét szinte titokban négy szin
ten, négy színpadon -  és négy időben játszat
ja  el. Ki és mikor írja ezt a regényt? Az átlag
olvasó talán fel sem teszi ezt a kérdést, mi
közben a hármas tagolás közel kétszáz rövid 
fejezetében meglepőbbnél meglepőbb törté
nések és történetek pszichológiai-kortörténe- 
ti-esztétikai-pittoreszk-pikáns labirintusait 
járja be, az európai zene talán legbűvösebb 
alakjának a nagy alakok szokványos útjaitól 
annyira eltérő útját (amely még jobban eltér 
az azokról szerkesztett silány ábrázolásoktól). 
Am a figyelmesebb olvasónak nem lehet nem 
észrevennie, hogy ennek a regénynek leg
alább négy (megnevezett) írója van (s amel
lett ki tudja hány megnevezetlen), és hogy ez 
a „művészéletrajz” nem az a művészéletrajz. 
S hogy húsz évvel megelőzi az 1983-ban ké
szült, először hatalmas ribilliót, majd éppoly 
hatalmas sikert aratott Mozart-filmet, amely
nek botrányos koncepciója annyira hasonlít 
a DlVERTIMENTÓ-éhoz: Forman AMADEUS-át. 
Kiváltképp mert a szerző (most Szentkuthy) 
el is árulja féltett és veszélyes titkát (mert ő 
is szereti a „ribilliót”), még ha csak áttételesen 
teszi is -  de hát épp ez az áttételesség az „ars 
poeticája”. Méghozzá számtalan helyen. Ró
mában Leopold papa végigmutogatja zseni
ális kis Wolferljét a nagyuraknak és a nagy

művészeknek. Egy bíbornok elejt előttük egy 
kissé eretnek bonmot-t, Leopold rögvest ezt 
mondja róla fiacskájának: „Ez a legnagyobb ki
tüntetés, ha egy bíboros érsek a tiszteletedre blasz- 
fém aranymondásokat enged meg magának. ” Leg
közelebb Farinellihez, a „világhírű herélt éne
keshez” vezeti elő. Talán csak nem azért, hogy 
az egyre forróbb társalgás közben ezt mon
dathassa vele: Vagy nekem kéne megírnom a me
moárjaimat, vagy az ön fiának kellene valami nagy 
operát komponálnia az életemről. Képzelje, micsoda 
ribillió [sic!] lenne a vaskalapos akadémikusok kö
rében, ha valaki az opera buffát és az opera seriát 
egybeolvasztaná?” (A kis Mozart ekkor még a 
gyerekkori kísérleteken kívül egyetlen operát 
sem írt, kivált olyanokat nem, mint amilye
nekkel később valóban megvalósította a nagy 
herélt énekes vágyálmát, s amit aztán további 
másfél század múlva Szentkuthy a regényben 
megvalósít, s éppen abban a regényben, 
amelynek hőse Amadeus lesz, s amelyben ez 
a poétikai óhaj talán először hangzik el. „Sce- 
na! scena!...”, kajabálja magából kikelve „a fel
izgult herélt”, éppen egy hatalmas „scena” kel
lős közepén, amely kettős, mivel a herélt ki
talált operalibrettót rögtönöz, a regény egy 
maga is opera- (a későbbi Mozartot sejtető 
opera) librettónak beillő jelenetében. A re
gény második, KöZjATÉK-nak nevezett része 
azzal a kis fejezettel („scenával”) kezdődik, 
amelyben, most már Párizsban, az akkor vi
lághírű operaszerző Piccinihez vezeti el a fiát 
a szorgos Leopold papa (Grimm báró aján
lásával), s amelyről úgy szerzünk tudomást, 
hogy Mozart maga beszéli el a „szerény adat
gyűjteményt” a Mozart-regény írását tervező 
johann Meyer számára összeállító Gotthold 
Engelbert Zederhaus „fagótos barátjának”, s 
ezeken a csatornákon jut el a XX. századi író
hoz, illetve általa az olvasóhoz. Ez az egyetlen 
jelenet, a Tuileriákban lévő kék Piccini-sza- 
lonban, tehát egyetlen szövegben négy kü
lönböző személy négy különböző időben 
komponált narrációját tartalmazza. Hogy 
pontosak legyünk: az esemény az 1770-es 
években zajlik le, ez után, már Bécsbe való 
visszatérte után mesélte el Mozart Zederhaus 
„fagótos barátjának”, aki majd hősünk barátjá
nak továbbmondja, hogy az Salzburgban 
1822. december 5-én kelt levelében megírja 
annak a tudós johann Meyernek, akinek re
génytervéről értesült, s akiről mi csak annyit
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tudunk, hogy egy ilyen Mozart-regény tervé
vel foglalkozott (hacsak a XX. századi gátlás
talan szerző, Szentkuthy nem bukkant rá ti
tokban ennek a senki által nem ismert re
génynek egyetlen fennmaradt példányára, és 
azt nem használta fel, esetleg -  ez is kitelhet 
tőle -  nem tulajdonította el s nem ezt tette 
közzé Budapesten 1957-ben).

Akárhogy van is, a XX. századi magyar 
szerző elsöprő erudícióval működő fantáziá
jában megelevenedik ez a feledhetetlen ka- 
vargású XVIII. század, Mozartostul, Gott
hold Engelbert Zederhausostul, Johann Me- 
yerestül, fagótos barátostul, Piccinistül és így 
tovább, a körülöttük mozgó számtalan tarka
barka alakkal, a bécsi császártól és a bécsi bí
boros érsektől a bécsi konfliskocsisokig, a bé
csi kurvákig, és közben Salzburg, Párizs, Ve
lence, Róma. Vagyis a teljesen eredeti, illegá
lis varázsló, Szentkuthy Miklós. Az egy re
gény négy regény, és a négy regény egy re
gény: olyan varázslatos könnyedséggel és 
olyan varázslatos mélységgel kavarog, mint a 
Mozart-zene. Ahogy a fiktív levél-előszó a 
legvégén vigyázatlanul, de azért mégis óva
tosan el is árulja egyetlen tétova kifejezéssel, 
hogy itt is az ORPHEUS-ban járunk: itt is „az 
orpheusi alvilágjárásnak köszönhetjük” a nagy 
hókuszpókuszt, a bravúros mutatványt. Egy
szerre olvasunk egy lélegzetállítóan érdekes 
művészéletrajzot és a XX. századi legmoder
nebb próza egyik legeredetibb változatát.

Somlyó György

RÁBA GYÖRGY 
VERSHANGJAI

Rába György: A vonakodó Cethal 
Nagyvilág Könyvek, 1998. 188 oldal, 980 Ft

Rába György új és válogatott verseinek cím
adó darabja A VONAKODÓ CETHAL. A költő 
természetesen a Babitson átszűrt bibliai tör
ténetre utal. Pontosabban szólva a JÓNÁS 
KÖNYVÉ-nek párrímű ötös jambusait átvéve 
kiigazítja elődjét, mert Rábát éppen az ér
dekli, ami korábban senkit: hogy tudniillik

Jónás, Ninive lakói és az Úr mellett van még 
valaki a történetben: a Cethal. Ő vajon mi
ként vélekedik az eseményekről? Az ezredvég 
ironikus grimaszával Rábánál nem Jónás vo
nakodik a prófétaságot elfogadni, hanem a 
Cethal vonakodik gyomrába fogadni Jónást:

„Jóllaktam az ezerévek alatt 
édesség esnék jól most pár falat 
nem pedig uszadék ízű törődött 
csontod tarlófűtől keserű bőröd 
három napon se három éjjelén 
huszonnégy órán sem cipellek én 
még hogy rugdald hurutos gyomrom össze 
kikívánkoznak úgyis a te görcsbe 
rándult elveid”

A Cethal fellázad. Csakhogy amíg Jónás a 
megkövezéstől félt, a kudarctól, Rába kifeje
zetten morális érveket ad a Cet szájába: „ki
kívánkoznak úgyis a te görcsbe /  rándult elveid”, 
„s aztán bömbölsz igazságkereső /  színjátékot meg
szállott rendező”.

A mítosz kifordításával Rába a múlóban 
lévő század, sőt talán egész évezred legnyo
masztóbb tapasztalatairól beszél, arról a min
dig megújuló veszélyről, amit a tetszőlegesen 
egyetlen igazság fanatikus, „földönfutó” hir
detői jelentenek a világra.

A vers, ha jól értem, nem óhajt önportré 
lenni. A morális kérdést, amelynek szorítását 
egyszerre szemléli és éli át, a személyesnél 
magasabb síkra helyezi. De mélyen jellemző, 
hogy Rába annak a Cetnek a szemszögét vá
lasztja, aki -  mint maga a Paradicsomon kí
vülre helyezett világ -  úgy fogadott be bűnöst 
és bűnt, hogy noha megőrizte saját tisztasá
gát, „be sem jutott a Paradicsomba”. A VONA
KODÓ CETHAL így többek között a mindenko
ri költősors metaforája. Azé a költőé, egyál
talán, azé az emberé, aki megfogalmazza a 
kényelmetlen kérdéseket. Akkor is, ha ezzel 
beidegződések sérülnek. Sőt akkor igazán. 
Legfeljebb különállása még markánsabb vo
násokat ölt. Ezért aztán mégiscsak emblema- 
tikus verse ez Rábának.

Könyvtörténeti ritkaság, hogy egy költő 
teljes életművét átfogó válogatása két, egy
mástól bő másfél évtizednyi távolsággal el
választott kötetben jelenjék meg. A VONAKO
dó Cethal 1983-tól 1997-ig öleli át Rába 
György költészetét, míg az 1982-ben kiadott 
Próbaidő 1943-tól 1982-ig. Aligha tudatos


