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Mitikus és lélektani látás között 
Szentkuthy Miklós: Fejezet a szerelemről 

Szentkuthy Miklós Prae című regényét (1934) Németh László a magyar irodalom 
botránykövének nevezte, de azt is hozzátette: irodalmunk meteorköve is egyben. 
Vagyis nem zárta ki, hogy a magyar regényirodalomból nem ez a mű képviseli-e 
majd a következő századoknak az európaiság világirodalmi mércéjét. „Magyar-
ország és a Prae bohózatnak nem volt utolsó, s nehéz megmondani: mi volt 
mulatságosabb benne: a megrökönyödöttek természetes dühe, vagy a sznobok 
természetellenes zavara" - írta azután a következő mű, Az egyetlen metafora felé 
(1935) bírálatában.1 Megrökönyödés és düh , sznobság és zavar kísérte végig 
Szentkuthy Miklós egész pályáját. Babits visszariasztónak és „kásahegyszerű-
nek" érezte a Prae-1 „rettenetes barokk stílusával".2 De Halász Gábor is a realista 
regény elleni „kísérteties támadásként" értékelte.3 A Tanúban lelkes ismertetőt 
szerző, majd a Válasz első számában a Prae-ből mutatványt közlő Németh László 
jóslata bevált: a bura, amely kezdetben főképpen kacagásból állt, lassacskán az 
érthetetlen, de tiszteletreméltó jelenségeknek kijáró „hororrá" alakult át. 

Az 1934-ben írt (és 1936-ban megjelent) Fejezet a szerelemről című művet sokan 
a legjobb Szentkuthy-regénynek tartják. Maga az író is úgy látta, hogy ez az 
opusz középpontban van „a matematikusan lélekelemző Prae és az Orpheus 
között, amelyben őrült formában tombol d ráma és regényszerűség".4 A Fejezet 
kétségkívül az egész életmű egyik „legregényesebb regénye", ugyanakkor a 
Szent Orpheus Breviáriuma gondolati előzményeként is fölfogható. „Az élet örök-
ké hömpölyög, árad, gomolyog, formátlanságból formába."5 Ez az első olvasásra 
nem túl mélynek tűnő gondolat is érzékelteti, hogy itt valóban a klasszikus 
nagyregény elleni hadüzenetről van szó. A korszak írói közül talán Szentkuthy 
függeszti föl legradikálisabban azt a hagyományos regényírói módszert, amely 
a világot fokozatosan előrehaladva megismerhetőnek, elrendezhetőnek, kauzális 
rendbe állíthatónak gondolja, s hiszi, hogy a regény oly módon lehet „vándorló 
tükör", ahogy azt a múlt században elképzelték. Szentkuthy, aki esszéíróként 
is pontosan tudta, hogy mivel akar szakítani, a realista nagyregény tesztjét 
tökéletesen kielégítő Hemingway-mű (Akiért a harang szól) ürügyén írja: a 
klasszikus tradíció szerint a regény „cselekménye legyen izgalmas; plasztikus, 
nagy jellemek szerepeljenek benne, lélektani árnyalatokat és szoborszerű mo-
numentalitást egyesítve magukban; a világ társadalmi keresztmetszetét kapjuk 
egy bizonyos korról, történelmi igazság és képzelőerő realista házasságában; 
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mindezt a legértelmesebb gondolati és eszmei mondanivaló fogja össze, ihlesse 
és vigye révbe, mint jó szél a jó hajót; ami költői szépség, egyéni nyelvezet és 
egyéni stílus csak van az író mesterségbeli világában, az legyen hordozója imént 
jelzett, nemes rakományának, és mindez ne karácsonyfadíszként fityegjen »car-
gó«-ján, hanem a cselekmény és idea szerves része legyen. Utolsó, de nem 
legkisebb kritérium: találkozzék a mű a legszélesebb olvasókör legmélyebb, tör-
ténelmileg és művészileg érett, belső igényeivel."6 

A fenti idézet után kissé meglepőnek tűnik, hogy Joyce-esszéiben Szentkuthy 
az Ulyssest az igazi realizmus megvalósulásaként emlegeti. Ez azonban az életmű 
sok-sok paradoxonának csupán az egyike: miközben Szentkuthy írói gyakorla-
tában egyre jobban eltávolodik a realizmustól, hite szerint éppen egy sajátosan 
értelmezett realizmushoz kerül közelebb. A szerteágazó érdeklődésben, végtelen 
számú ellentétpárok halmozásában látja ennek a „realista" módszernek a lénye-
gét. Ha mások regényírói életműveiről szól, természetesen ő is a saját regény-
poétikáját vetíti rá az idegen jelenségre. Thomas Mann József és testvérei című 
regényéről szólva például arról az „ősmesélő modorról" beszél, amely a legbo-
nyolultabb teológiai, lélektani és történelmi problémákat is könnyedén, nehézkes 
szaknyelv nélkül tudja jelezni, „...egy bizonyos kultúrnihilizmus és ugyanakkor 
egy mélyen humánus és lelkes hit az emberi és isteni dolgokban" - mintha 
önmagát jellemezné ezzel. Szentkuthy regényszemléletére jellemző, hogy igen 
korán, már 1967-ben szembefordul a francia újregény esztétikájával. írása nem 
egyszerűen a nouveau roman kissé hermetikus törekvéseinek bírálata. Amit itt 
a cselekményről, a gyönyörködtetésre született regényről ír, az az ő regényírói 
művészetének egyik, a Fejezet a szerelemről óta meglévő alkotóelemére utal. 
„Miért kell a cselekvés, a cselekmény ellen harcolni? Cselekvés igenis van a 
legmaibb életben is - érdekeset és szórakoztatót akarunk olvasni." Szentkuthy 
tehát megvédi a cselekmény iránti „elementáris igényt": „...a regény nem csepp-
folyós filozófiai tézisek igazolása, afféle önképzőköri express-áttétel egy népsze-
rű tudományos folyóirat utolsó számából az első novellába, a regény valóság is, 
de műalkotás is, van benne artifícium, ahogy például az egész operaműfaj az."7 

A Fejezet a szerelemről egy itáliai városban, a guelfek és ghibellinek háborús-
kodása idején játszódik. A kulisszák történetiek ugyan, a mű azonban nem 
történelmi regény. (Tekintsünk most el attól, hogy az ún. történelmi regény 
meghatározása milyen ingatag alapokon áll.) A Szent Orpheus Breviáriuma is 
bizonyítja, hogy az író számára a történelem csak ürügy, hogy a históriai masz-
kok mögötti (nem változó) lényeget megmutassa. „Nekem a história a mitoló-
giám" - írta Szentkuthy,8 s színészi szerepjátszó képességével szinte kiélte magát 
az archetípusok, allegóriák keresésében. A Fejezet Angelináját például Aphrodité 
szerepében látjuk, s valamennyi figura valamilyen örök, mindenkor előforduló 
szimbólumnak feleltethető meg. A Fejezet egyik hőse, a polgármester is úgy érzi, 
hogy az egész történelem valami „Szörnyű fikció", „mesterségesen konstruált 
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valami", „véres időtöltések, öngyilkos komédiák" sorozata. „És mikor »komé-
diának« nevezte a történelmet, jól tudta, hogy nem azok kompromittálják a 
históriát, akik a heroizmus álarca mögött üzleteket kötnek, nem azok, akik a 
keresztes lobogót textilügynökösködés céljaira használják fel - hanem ellenke-
zőleg: akik nagyon is, teljesen, a delíriumig elhiszik a heroizmus héroszi, a 
keresztes lobogó kereszti voltát." 

Szentkuthy lokalizálja ugyan a történetet, sőt, nagyjából időben is elhelyezi, 
mégis a regényben számtalan jele van annak, hogy végül is delokalizálásnak és 
detemporizálásnak vagyunk tanúi. A hősök bármikor és a világ bármely pontján 
ugyanezekbe a gondolati problémákba ütköznének, ugyanezekkel a filozófiai 
vagy éppen szenzuális tapasztalatokkal viaskodnának. Ma is helytálló a fiatal 
Németh László megállapítása: Szentkuthy minden „földrajztörténelmi tájhazá-
tól" elszigetelte műveit, s emiatt még az igencsak „regénylázadónak" minősít-
hető Prousttól vagy Joyce-tól is különbözik. Az idő sem igazán összetartó eleme 
a regénynek. A Prae-ről mondja Rugási Gyula, de kisebb mértékben a Fejezetre 
is érvényes, hogy „sajátos történettelensége, vagyis az a tény, hogy az epikai 
elemeknek nincs idejük arra, hogy történetté érlelődjenek, azzal jár együtt, hogy 
a regény »kézzelfogható« külvilága, egy-egy tájkép... vagy hasonlat - beállítás 
voltaképpen majd mindig fokozatosan elhomályosodó képek formájában érzé-
kelhető előbb-utóbb".9 Ezt a fokozatos elhalványodást már a másfél oldalnyi 
felütésben is megtapasztalhatjuk. A katedrálist látjuk, a Monte Solario oldalában, 
zöld lombok közt lapuló városka néhány tájeleme is megjelenik, hogy aztán 
nagyon gyorsan föl is oldódjék a Hold mindent átjáró özönében. 

Az író „őrült formában tomboló" regényszerűséget emleget, de a regény fa-
bulájának fontosabb csomópontjait ismerve azt látjuk, hogy ez a beharangozott 
romanesque jelleg is jobbára csírájában, lehetőségében van meg csupán. A szö-
veg felét kitevő első részben (A polgármester) a város lakói megtudják, hogy a 
helység legnagyobb szülötte, a pápa meghalt. Közvetlen veszélybe kerülnek, 
hiszen a pápapárt i várost a császári csapatok minden bizonnyal rövid időn belül 
elfoglalják. Am a pápa halálának általánosabb érvényű üzenete is van. „Míg a 
pápa élt, addig a tárgyak között volt valami megnyugtató kötőanyag: most ez 
egyszerre eltűnt." Mindez ugyanúgy a kizökkent idő jele, mint Márai regényé-
ben, a Féltékenyekben az apa halála vagy a dóm egyik szobrának a lezuhanása. 
Mialatt a családtagok azt hiszik, hogy az öreg polgármester a városházán dol-
gozik, ő valójában egy ócska bordélyházban várakozik, s szerelmeiről, illetve a 
szerelemről elmélkedik. (Oldalakon át a hitvesi ágy és a dívány, vagyis a feleség 
és a szerető közötti különbségről vagy éppen a testi és lelki szerelemről.) A 
harmadik személyű narráció gyorsan elsőbe vált át, s a polgármester belső mo-
nológját kapjuk. A 10. fejezetben azonban újra visszatér a harmadik személy, s 
a sort még hosszan folytathatnánk. A nézőpontváltásokhoz hasonlóan a külön-
böző idősíkokkal való játék is jellemző. A 13. fejezettől például évtizedekkel 
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korábbi eseményekről van szó, a polgármester ifjúkoráról, arról az időszakról, 
amikor még vőlegényként látogatta meg jövendőbelijét. Igazi történet azonban 
itt sem születik. A polgármester mentalitását ismerve nem is csodálkozhatunk 
ezen. „A polgármester állandóan az intellektuális elmélkedés és a tettek egy-
mástól idegen világában élt: ha nagyon elmerült egy-egy gondolat megismeré-
sében, hamarosan rájött, hogy a gondolat alján egy életforma, életlehetőség, sőt 
cselekvéskényszer van, s próbált (főleg régen) úgy cselekedni; ha a tettek nyug-
talan, durva és mindig riasztóan egyértelmű világában hánykolódott, mindig 
úgy érezte, hogy ez a tett valamilyen gondolat, teoretikus elv szempontjából 
érdekes vagy tragikus - hogy ezt a »tett« szédületes korlátoltságából származó 
abszolút nyugtalanságot csak valami intellektuális nézőpontból lehet elviselni, 
elhelyezni." Az elbeszélő „logikaszomj és érzéki szabadság" kettősségével jel-
lemzi a polgármestert. Mivel ezek az antagonizmusok „alig kormányozható 
cirkusszá" tették életét, a pápa halála miatti teljes káoszban valami „trance-sze-
rű" nyugalom fogja el. Az első rész hősétől lényegében ebben a lelkiállapotban 
búcsúzunk el. 

A második részben (A pápa) Angelina, a vándorszínésznő jelenti a pápa báty-
jának testvére halálát („meghalt az öregünk, Pius"), majd a pápa utolsó, néhány 
soros levelét ismerjük meg egy római brigantivezér kivégzéséről. A pápa és a 
felakasztott Tiburzio képzelt beszélgetése után újabb elmélkedések következnek, 
így abban a két levélben is, melyet a pápa a bátyjához írt. A talányos című 
harmadik rész (Erdő és anekdota) hősnője Angelina, aki elemi erejű szexualitá-
sával, kacérságával valóban úgy ébreszt vágyat (itt az „erosz-inas" Gasparóban 
és Sandróban), mint a görög mitológiában a szerelem istennője. Megjelenik Flóra 
is (a római mitológiában a virágzás istennője), akinek szépsége tökéletes ellentéte 
Angelináénak. (Angelina szépsége maga az esztétikum, „a nőnek mint termé-
szettudományi jelenségnek" a felsőfoka, Flóra viszont „a nővel való szerel-
meskedés szépségének volt felsőfoka".) Az sem véletlen, hogy az elbeszélő Ar-
temishez hasonlítja Flórát, aki ugyancsak hajadon maradt. Az idejét legszíve-
sebben erdőben töltő Flóra-Artemis szerepeltetése minden bizonnyal a fejezet 
címére is magyarázatot ad. Ám gondolhatunk az ókori irodalomban és képző-
művészetben gyakran megjelenített paradicsomi pompájú „szent berekre" is. 
Egyik változata ez az ún. „locus amoenus" („bájos hely") toposznak, amely 
később az európai tájlírára is oly nagy hatást gyakorolt. Az utolsó részben az 
erdő másféle értelmére is példát találunk. Az e rdő itt félelmetes, veszélyt hor-
dozó hely, a közeledő császári sereg katonái diadalmasan innen lépnek elő. 
Megindul az erdő, mint Shakespeare Macbethjében. A harmadik rész címében 
olvasható „anekdota" a szó eredeti jelentésére is vonatkozhat: 'kiadatlan', mivel 
pikáns tartalma miatt meg nem jelentethető. Az anekdota azonban a részekből, 
fragmentumokból való építkezést is asszociálja. 
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A negyedik részben (Az ifjú) Cugnani (szintén Angelina bűvkörében) szobá-
jában a Mars és Diána-kép erotikus vonzerejében gyönyörködik. Ez a Diána „a 
szerelem teljessége, de Angelinához semmi köze, mert Angelina nem szerelmet 
jelent, hanem nőt". Ha az előző részben az erdő, itt a víz az uralkodó mito-
poétikus jelkép, s Angelina mintegy a víz női princípiumává válik. („Angelina, 
te voltál a víz!") Az utolsó, már csak egyetlen fejezetnyi rész, a Messa da requiem 
(Verdi Requiemjénak pontos olasz címe): a pápáért való gyászmise leírása; a „víz 
és erosz testvérisége" után halál és erotika végzetes összefonódásáról olvasha-
tunk. (Angelina azt álmodja, hogy a pápa halála előtt neki gyónja meg soha be 
nem vallott titkait.) Szerelem, mítosz és halálmítosz kettőssége („halál-sex ket-
tősség") kulcsszerepet játszik Szentkuthy regényében, de ugyanezt figyelhetjük 
meg Szerb Antal Utas és holdvilágában (1937) is.10 

A szerelem a téma, de nem egyszerűen l'amour pour l'amour, hiszen a Fri-
volitások és hitvallások tanúsága szerint „a szerelem ténye, hogy ne mondjam 
gyakorlata, lélektana az a terület, ahol az ember, az állat, a lélektan és biologi-
kum, az egész Nagytermészet minden problémája, paradoxona, önellentmon-
dása, üdvözülése és elkárhozása, betegsége, egészsége, szépsége és rondasága 
együtt van!"11 Talán azt is kimondhatjuk, hogy a szerelem testi-lelki vonatko-
zásainak katalogizálása, szerelem és szeretet viszonya Szentkuthy egyik nagy 
témája. Ott van ez már Narcisszus tükre című regény töredékében is. A Fejezetben 
Juan hadnagy és a korosodó kurtizán burleszk hatásokat sem nélkülöző jelene-
tében találkozunk az önszerelem motívumával. Ezekben a fejezetekben valóban 
szélsőségesen eseményes, vadromantikusan túlzsúfolt a regény: kémkedés, aber-
ráció, árulás, ármánykodás és szerelemvágy keveredik itt. Az önmagát csodáló, 
önmagába néző ember mítoszát vizsgálja Nádas Péter is, amikor Az égi és a földi 
szerelemről című művében - Teilhard de Chardin nyomán - újraértelmezi Nar-
cisszus és Echo történetét. „Nem azóta létezik ember, amióta látványul kínál-
kozik önmagának. De talán azért nem képes arra az ingerlő kérdésre se vála-
szolni, hogy mióta létezik, mert évezredek óta valóban nem szemlél mást , mint 
önmagát."12 A tükörkép jelensége persze általánosítható esztétikai kérdéseket is 
fölvet, minthogy nem pontosan ugyanaz .tükröződik. (Erre és nem a visszatük-
rözés elméletének rossz emlékű merevségére gondolhatunk.) 

A XVII. századi angol barokk lírikustól (Th. Randolph) származó mot tó („wo-
men that are Things against my fate" - asszonyok, sorsom gáncsolói) az író 
értelmezése szerint arra vonatkozik, hogy a költő ugyan élvezi a nők testi-lelki 
ajándékait, de a szerelem eltéríti az igazi gondolati és morális problémáktól. Ez 
a mottó azonban a m ű sok-sok paradoxonának egyike csupán, minthogy a re-
gényt olvasva éppen azt látjuk, hogy a szerelem témakörével végül is mindig 
minden összefügg. A szerelemről való elmélkedés, a megismerés, a létezés meg-
ismerésének kalandja is egyben. A polgármester „ tudta jól, hogy a nagy intel-
lektus számára végeredményben csak két terület van képességei kiélésére: az 
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egyik a »végső kérdések« egyszerű, dodonai világa, ahol az »igen: nem« és a 
»nem: igen«, ahol minden végső önellentmondásba pattan ketté, s ahol minden 
paradoxon nihilisztikus egyértelműségbe csillapodik vissza - a másik pedig egy 
evvel poláris ellentétben álló működés, tudniillik a végtelenségig mikroszkopi-
kus felületelemzés, az emberi szenzibilitásnak és logikai továbbatomizálásnak 
segítségével készülő felületleírások, »őrült« másolatok." Elvonatkoztatás és ész-
lelés, analízis és szintézis kettős látószöge is elvezet bennünket Szentkuthy va-
riációk iránti rokonszenvéig. Ezt a jelenséget Bori Imre „barokkos szürrealiz-
musnak" látja, mások (mint Béládi Miklós) a bölcselői szerepre, az ismeretel-
méleti fogantatásra helyezik a hangsúlyt.13 Ez a megismerői kaland rendkívüli 
módon megterheli a nyelvet. „Mi a »megismerés«, ha nem metaforák és defi-
níciók keveréke - ha ugyan van egyáltalában különbség a kettő között?" A 
nyelvet az elbeszélő mű többi epikai alaptényezőjétől egyébként is veszedelmes 
dolog elválasztani, de Szentkuthy regényében szemlélet, szerkezet, személyiség-
formálás és nyelvhasználat különösen látványos összefüggéseire találunk példát. 

„Mi az én életem?" - kérdezi a pápa, s a regény többi szereplője is arra 
kíváncsi: mi az élet? minek élünk? „Nincs ennél őrjítőbb kettősség: öncélú, egyet-
len istennek születni, minden pillanatban azért az egyetlen isteni és egyéni létért 
harcolni, erről álmodni, hallucinálni, s ugyanakkor tudni, hogy kifejezhetetlenül 
kicsi és jelentéktelen atomok, mulandóságpollenek vagyunk egy isten nélküli, 
folyton kereplő imagépben. Mi tragikusabb: az egyszeri dolognak örökre elmú-
lása, vagy örök ismétlődése?" A világ kifejezhetetlen gazdagsága miatt eleve 
kudarcra ítélt minden megismerő tevékenység? A regény első részében szerepel 
egy fiatal orvos, aki az ál tudomány helyett a szenvedőkkel tart. A tudomány 
„módszeretikettje", módszerfurorja helyett a valóságot látja. Agnoszticizmusa a 
részvét-etikához vezeti el. (A háttérben mintha Kosztolányi gondolkodásának, 
mentalitásának összetevői sejlenének föl.) Az orvos „úgy érezte, hogy a legna-
gyobb valóság mindig olyan horror és káosz, mindig olyan bonyolultság és 
egyértelműség, hogy a tudomány meg sem közelítheti. [...] Az életnek az az 
egyetlen tanulsága és megfogható része, hogy válságos pillanatokban semmi 
sem érdemes, semmi sem bizonyos?" A polgármester is azt tanácsolja, hogy -
ha tudós akar lenni - írjon könyvet a körülöttünk lévő „rettentő nagy valóság-
ról", de ha „kételkedő természet", akkor inkább a valóság „szörnyű illúzióját" 
vegye tudomásul. 

A második részben a pápa az általa halálra ítélt, fölakasztott Tiburzióval 
beszélget. A szövegrész nemcsak azért érdekes, mert a narratív séma itt disz-
kurzívvá alakul át. „Kedves teoretizálást" indít el a pápa ama tétele, hogy élet 
és halál között nem tehető különbség. A mintegy tizennyolc oldalnyi fejezetben 
(II/5.) mintha valami akadémiai vita zajlana - például arról, hogy a pápa mitől 
szenved igazán: intellektus és élet, vagy morál és élet ellentététől. Amit Tiburzio 
(„akasztottaknál is szokatlan pedantériával") elmond, azt - írói tapasztalatairól 
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- akár Szentkuthy is mondhatná . Az ember legősibb ösztöne a tapintási ösztön, 
mely „teret akar érezni, s a térben pozitív formákat", „lényegében paradox 
valami: tapintási vágyát, formaéhségét a hullámok örök ide-oda játékával, alak-
talan mindent nyaldosásával elégíti ki, tehát valahogy forma bontó, formatakaró 
ösztön: az ölelkezés egyszerre szoborakarás és vízzé válni akarás". Teljesség-
igény és annak belátása, hogy ez a törekvés illúzió. Az esszébetétként fölfogható 
beszélgetést követő fejezet ezzel a mondattal indul: „És maradtak a dolgok, 
minden értelem, jelentés nélkül." A pontos megnevezés is lehetetlen. Ha vélet-
lenek és esetlegességek láncolatának látja az életet, s legföljebb a változó pilla-
natot tudja fölfogni, akkor a kifejezés minden lehetőségével kell(ene) rögzítenie. 
Ezt a kifejezésvágyat és szórautaltságot olykor Szentkuthy is ironikusan fogja 
föl. „O monde diplomatique des synonimes" (Ó, a szinonimák diplomatikus 
világa!) - írja egy helyen. A tautológia, a szóhalmozó szenvedély, a képzet-
komplikációs technika azzal magyarázható, hogy a felgyülemlett benyomás-
tömeg már alig fér el a logikai szerkezetekre épített mondatokban. Ez a mindent 
akarás azonban hiú ábránd, marad „a gondolkodás megállíthatatlan, örök 
játéka". 

Ez az „örök játék" a kettősségek, dualitások, ellen tétegységek végtelennek 
tűnő halmozásában ragadható meg. Nemcsak a dolgokat, jelenségeket egészíti 
ki negatívjukkal, Szentkuthy dichotómiái a regény alakjaira is kiterjednek. Itt 
mindenki valakinek a variánsa vagy ellentétpárja. Ráadásul maguk az egyes 
személyiségek is ellentétes vonásokból formálódtak. A pápa, ha kell, szentebb 
a szenteknél, de ha akarja, elvetemültebb minden szofistánál. Szentkuthy nő-
típusokban gondolkodik ugyan, de azt is érzékelteti, hogy ezek a t ípusok so-
hasem izolálhatok. A „házias szűz" Flóra maga is ellentétpárt ötvöz, ugyanakkor 
Angelina „statikájának" ellentéte.14 Ezek a kaleidoszkópelv alapján megalkotott 
hősök - Németh László már a Prae-ben fölfigyelt erre a jelenségre - valójában 
a rajtuk átáramló gondolati problémákkal vesznek részt a regényben. Ha a 
könyv meditatív-reflexív részeit összegezzük, látjuk, hogy regényformába fogott 
esszét és vallomást kapunk , melyet helyenként valóban ellensúlyoz a Szentkuthy 
emlegette cselekményesség. A Fejezetben a fikciós esszéregényt erősítő részlete-
ket éppúgy fölfedezhetjük, mint a regényesszé jellemzőit. A regényben egy prob-
léma - és nem jellem (vagy jellemek) - bontakozik ki mintegy koncentrikus 
körökben. Van-e/vannak-e hőse(i) a műnek? Vagy inkább maga Szentkuthy 
Miklós az igazi regényhős, aki úgy ír esszét a szerelemről, hogy kultúrhistóriát, 
filozófiát, történetet és jellemrajzot fűz egybe. Akármelyik vonalon indul, ugyan-
arra az ontológiai fölismerésre jut: „ . . .az élet éppen abban áll, hogy egyformán 
fejleszti ki bennünk ezt a neurózist a nemlétező »lényeges« dolgok iránt, s 
ugyanakkor barokk lendülettel halmozza a lényegtelenségig bizonyítékait is." 
Sem a mindennapi életben, sem a nagy válságok idején nem tudunk „sorsunk 
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közepébe nézni". A tudás így negatív tudás, de az emberi létről az „örök vál-
tozatosság és mákonyos monotónia" ellentéte is elárul valamit. 

Határ Győző - találóan - miniatúrafestészethez hasonlítja Szentkuthy regény-
írói módszerét: apró részletek színes kidolgozása ez a teljességnek nem az igé-
nye, hanem a lehetősége nélkül. (Nem véletlen, hogy a regény címében ott van 
a fragmentum-jellegre utaló „fejezet" szó.) Az első részben például az ifjú pár 
számára elkészített szoba, a nászágy leírása emlékeztet erre a technikára. (Igaz, 
egyetlen bekezdésen belül megtapasztalhatjuk Szentkuthy ellenpontozó művé-
szetét. A kristályszerű ágy „végső klasszicizmusának" látványa kápráztatja el, 
a következő pillanatban viszont már a nászéjszaka testi örömeiről szóló ordenáré 
vers borzongatja - „így kell lenni, így igaz az egész"). Ilyen mozaikok szerkesz-
tés nélküli halmaza a Szentkuthy-regény? Már a Prae-ve 1 kapcsolatban szemére 
vetették (Halász Gábor), hogy hiányzik az „arányok méltósága". Németh László 
viszont - Az egyetlen metafora felével kapcsolatban fontos megállapítást tett: „Jó 
anyag, de rossz forma; nagy intellektus, de teljesen alaktalan - ilyen kifogásokat 
hallattak Szentkuthyval szemben. Nem egészen értem ezeket a kifogásokat egy 
műnél, mely nem a saját formájával, hanem a formával vívódik."15 Szentkuthy 
a magyar irodalomban az elsők között fedezi föl, hogy a nagy történet, a min-
dent homogenizáló történet a XX. századi regényben - legalábbis egy időre -
eltűnik, s helyére különböző kis történetek lépnek. Az egyívű, egyenes vonalú, 
célra irányuló és hierarchikusan elrendezett eseménysor helyett a sokféleség 
van, a különféle események, szereplők, gondolatok, hangulatok, tárgyak stb. 
egyenrangúak lehetnek. Ez a szüntelenül mozgó formálóelv így valójában a 
folyamatosság- és folytonosság-hiányt reprezentálja. Minden bizonnyal erre a 
jelenségre is igaz Richard Rorty megállapítása: „Ez a játékosság ama közös 
képességünk terméke, hogy értékeljük az újraleírás hatalmát, a nyelv hatalmát 
új és más dolgok lehetővé és fontossá tételére - és ez csak akkor válik lehetsé-
gessé, ha az Egy Igaz Leírás helyett az alternatív leírások készletének létrehozása 
válik célunkká."16 Hasonlítható ez az építkezés a „fúgaszerű témaválasztáshoz". 
Szentkuthy is előbb bemutatja rövid „zenei" gondolatait egy szólamban, majd 
ez a gondolat, téma végigvonul valamennyi szólamon, s többször vissza is tér 
a mű folyamán. Ez az ellenpontra és imitációra épülő műforma kiválóan meg-
felelt Szentkuthy elképzeléseinek. (Imitáción az ellenpont egyik megjelenési for-
máját érti a zenetudomány: a szólamok egymás után lépnek be azonos vagy 
majdnem azonos dallammal.) Mindazonáltal azok a vélemények is megfonto-
landók, amelyek az önfegyelem hiányára, a vallomás tagolatlanságára vonat-
koznak.17 Sokszintű, bonyolult szöveg a Fejezet a szerelemről, s fejlődéstörténeti 
helye, jelentősége - a mai, századvégi irodalom felől nézve - akkor is nyilván-
való, ha ennek a regényírásnak sem a közelmúltban, sem a jelenben nincs köz-
vetlen folytatása. 
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