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játék" jól mutatia, milyen lélektani igényességgel és rezonáló képességgel válasz
totta ki a múltból azokat a kis, sóhajtásnyi tragédiákat, amelyek egy egész életet
4?lsilányítottak.

Voltak lírai, sejtelmesen szép hangjai is, ezeket zengette meg "A beszélő fest
ménV"-ben, amelyben Munkácsy utolsó művének, a Milton-festménynek alakjait
keltette életre, beleszőve a történetbe önmagát, ifjúságát, reményeit és az elmú
-lás érzését. "Látszólag mily bonyolult, és mégis milyen egys~erű a felelet a nagy
kérdőjelre - írja e regénye befejezésében -: O p u s. Igen, a Mú. Ezt én már
gyermekkoromban megtaláltam, amikor a lugosi Szedlacsek-ház tornácán meg
láttam Az Elveszett Paradicsomot. Csak egy Munkácsy-életrajz [ekete-sziirke-fe
hér reprodukci6ja volt, de számomra az egész világ. És ennek fényét látom ma
is, öregen és vakon."

Halálának évében, épp tíz esztendeje írta e sorokat. c> ís megalkotta a maga
Opusát, amely sokszor ad gyönyörűséget olvasóinak, és sokszor ajándékoz meg a
teljesség illúziójával.

Szántó György naplójából
1955. november 23.

Eletem négy fal között folyik. Valami rnegis arra kényszerít, hogy félben
hagyjam megkezdett munkámat, melynek "Veres Pálné utca 4" címet adtam,
és naplóírásba fogjak.

Miért? Mert úgy érzem, új műfajra vágyom. Olyanra, amilyet eddig még
sohasem műveltem. Azaz, hogy egyszer, éppen negyven esztendeje. Még festő

voltam akkor és írásra vágytam. Eljutottam. az ímpresszionizmusig, de ez a
kifejezésforma sehogysem elégített ki. Azonkívül nem tudtam Mednyánszky
László hatása alól szabadulni. Talán azért láttam mindent az ő szemén ke
resztül, mert én is a Vág partján születtem, majdnem az őszülőfalujával, .
Beckóval szemben, a folyó túlsó partján, Vágújhelyen. De az ő zsenijének én
csak kontár utánzója lehettem, szinte gimnazista korom óta.

Mellette, úgy, mínt édesapámnak, két kedvencem volt: Munkácsy és
Böcklin. Persze, ezeket már utánozni sem tudtam. Festői vajúdásom nagy
kínnal járt, amelyet magános ember létemre még közölni sem tudtam senki
vel. A harctérről félszemre vakon hazatérve, céltalanul ődöngtem Budapest és
Lúgos között, Hónapos udvari szobát béreltem a Mikszáth Kálmán téren, a
tornyos vörös ház tőszomszédságában, amelyben egykor Szomory Dezső la
kott. Egy újságíró ismerősömet ádámkosztümben fogadta, zongorája tetején
ülve, babérkoszorúval a fején. Bolond volt? Különc? Homoszeksz? Pozőr? Ze-
nei hangulatokban tévelygő, meghasonlott lélek? Ki tudja? Csak annYI bizo
nyos, hogy egyike a legnagyobb magyar stílusrnüvészeknek. Ma már a múlté,
Kéziratait egyik unokaöccse, Szomory József kiérdemesült színész és könyv
ügynök őrzi, kínálgatja megvételre fúnek-fának, ha ugyan még életben van.
Mert hét éve nem találkoztam vele. Lehet, hogy Szomoryt még egyszer fel
.fedezik. En szeretném. Hisren Shakespeare is kétszáz évig aludt. Johann
Sebastian Bachot egy Mendelssoha nevű zenenövendéknek kellett kiásnia
a feledés legsötétebb homályából. Beethoven Kilencedik szimfóniáját ugyanez
a Mendeissohn és még sokan mások idomtalan, sőt alaktalan szörnynek mond
ták, az ifjú Wagner Richárd ásta ki a partitúra-lomtárból, húsz évvel a süket
titán halála után. Ki tudja, milyen műremekek vesztek el Pompéji és az
idő lávájában? Es hány Schubertnek kell még reménytelenül pályáznia egy
segédtanítói állásra.
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Kérdőjelek. Mint az is, hogy miért kellett visszatérnem négy évtized
múlva első irodalmi műfajomra. Miért nem irt Tolsztoj Leó több regényt a
Háború és béke után, életének hátralevő harmincnégy évében. Csak naplót?
A legemberibb műfajt. Csak? Nem ez a legőszintébb és igy a legteljesebb?
Ujabb kérdőjel.

Felelni akarok rá, ha tudok. Hiszen én is irtam vagy harminc regénvt.
Három drámát. Novelláimnak, tanulmányaimnak, cikkeimnek számát sem
tudom. Filmforgatókönyvvel, rádiójátékkal is próbálkeztam. Es önéletirással.
Fekete Eveím az 1920-tól 30-ig terjedőket sorakoztatják fel. Öt fekete holló
az 1930-tól 35-ig átélteket. A még kiadatlan Homokórában 1935-től 45-ig
terjedőkre emlékszem vissza. Azóta újabb évtized zajlott le bennem és kő

rülöttem. Megírom ? Nem tudom. Fogócskát játszom. az idővel. Úgy tervez
tem, hogy egyszer az önéletírásból naplóba rnegyek át. Ez most csak úgy
sikerűl, ha elébe vágok a "folyamatos" elbeszélésnek. A sorsfonalak különben
is mindig körbe kanyarognak. A születés semmiiéből vagy mindenéből a ha
lál semmijébe vagy mindenébe. így kanyarodok én is vissza az első mű
fajomba.

Kedves filozófusom, Montaigne mondja : filozofálni annyi, mint készülni
a halálra. És én hozzáteszem: muvésznek lenni annyi, mint fellázadni a halál
ellen. Embernek lenni pedig annyi, mint nem félni az élettől, nem félni a
haláltól ...

Novembe?' 24.

Tegnap volt két hete, hogy Edesanyám elköltözött az élők sorából. Jövő

hónapban érte volna el a kilencvenharmadik évét. Sohasem volt beteg. Más
fél éves koromban elkapta tőlem a vörhenyt, sem azelőtt, sem azóta nem
volt beteg. Öt évvel ezelőtt elesett Aradon, az utcán. Bal lábán combnyak
törést szenvedett. Egy kiváló sebész rnegoperálta, ezüstkapcsot alkalmazott
a combtőbe. Igy feljöhettek hozzánk is, ide, igaz, hogy bottal járt és kissé bi
cegve, de még a maga lábán. Többé nem engedtük haza Aradra, három év
vel ezelőtt esett el másodszor szobájában, közvetlenül lefekvés előtt, amikor
csak egy lépés választotta el ágyától. Ekkor jobb lába is eltörött combtőben.

Újabb műtétre nem vállalkoztak a helybeli sebészek, gipszkötést sem alkal
mazhattak. Igy utolsó három évét kórházi ágyon kellett töltenie, amitől leg
jobban félt egész életében ...

Leánykora óta nem olvasott. Sem újságot, sem könyvet. Még az én re
gényeimet sem. De még a halálos ágyán elszavalta Heine Loreley című bal
ladáját, Az utolsó két héten nagyon szenvedett. A kapcsot el kellett távolí
tani a combtőből, utána gerincét fájlalta. Egész életén át nem hallottam egy
jajszavát, nem láttam egy könnyét. A hároméves fekvés sem tudta megtörni.
Csak az utolsó három nap. Hallanom kellett [ajszavát, amit sohasem hallot
tam. Már nem evett, nem beszélt. Két morfiuminjekció között tért csak ön
tudatra. De jajgatott, ha megfogtam a kezét, vagy megcsókoltam még min
dig szép arcát, amelyen, mindenki csodálatára, egyetlen ránc sem mutatko
zott mindvégig. Utolsó látogatásunkkor, vasárnap, váratlanul és szinte kiáltva,
Adélt szólította. Az ő neve volt az utolsó szava. Mi ketten értettük. mi mín
dent akart mondani ezzel, Végső és egyetlen kívánságát: hogy Adél vigyáz
zon rám.

Apám halála óta én voltam életének egyetlen értelme. ezvetlen gon
dolata. Amikor apám huszonegy éve a halállal küzdött, azt mondta:

- Leaíobb lenne most nekünk kettőnknek is vele menni. Minek éljünk
tovább nélküle?

De aztán teljes erejével igyekezett őt pótolni. ];;s ebben Adélnak segít
ségére lenni.. Minden délben elvitt sétálni, ahogy anám tette. Mielőtt kór
házba került második lábtörésével, minden délelőtt felolvasott nekem Romain
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Rolland Jean Christophe című regényéből. A kórházban is mindvégig számon-
tartotta munkámat. Szidta a lektorokat és irigy kollégáimat. .

- Persze, megpukkadnak az irigységtől, mert egyikük sem tud olyan
könyveket írni, mint te! .

Egész gondolatköre regényeimre szorítkozott, amelyeket sohasem olva-
sott. Minden látogatásunk alkalmával be kellett számolnöm, min dolgozom,
mit tervezek, mi van a lektornál, mí került nyomdába, mi jelent meg,

Könyveimet olvan büszkén adta át az orvosoknak és ápolónőknek, mint
ha királynői ajándékokat osztott volna.

- Én Szántó György anyja vagyok - mutatkozott be a többi be
tegnek ...

December 24.

Egyébként este csodálatos hangversenyt élveztem végig a rádiónál, mi
közben Adél beiglit sütött fantasztikus mennyiségben.

Két falusi kép: Virágzás és Paraszttánc. Aztán Fischer Annie adta elő
a III. zongoraversenyt. . Végül a Concerto vonósokra, ütőhangszerekre és ce
lestára. Ferencsik János vezényelt.

Nagyon soká nem tudtam megbarátkozni Bartókkal. Most belátom, hogy
ennek a fél századnak szinte egyetlen zenei zsenije. Gondolatban bocsánatot
kértem Bartóktól. Periszkóp című folyóiratomban lehoztam egy eredeti kotta
kéziratát egész oldalas klisével, 1925-ben. Leszállott a páva című népdalt ze
nésített meg. Egyedül én publikáltam, a zeneművész szakszervezet 400 fo
rintért szerezte meg a Periszkópnak ezt az alig fellelhető példányát. Nekem
2000 forintot ígértek a kéziratért. de ez, sajnos, vagy Nagyváradon maradt a
klisézönél, vagy Aradon égett el képeimmel és más kézirataimmal, könyv
tárammal együtt, 1944. július 3-án, egy angol légitámadás alkalmával, amikor
két gyújtóbomba esett sógorom házára.

Úgy Fischer Annie páratlan zongorajátéka. mint Ferencsik János diri
gensi művészete elérte a legmagasabb európai nívót. Honfiúi büszkeség da
gasztotta keblemet, hogy mit tudunk mi, magvárok. És keblem ma tovább
is dagadt. Péntek Gyula elhozta azt a remekbe készült hatkötetes Shakes
peare-kiadást, amelyet az Új Magyar Könyvkiadó karácsonyra produkált. Itt
áll előttem íróasztalomon a hat kötet, a legremekebb magyar fordítók és
tanulmányírók műve, megcsodálhatja minden angol, aki érti a nyelvünket.
Sajnos, ilyen kevés van, egyik kezemen el tudnám számlálni őket. Viszont II
mi Vörösmartynk, Petőfink, Arany Jánosunk mellett egész sereg régibb
és ú iabb műfordító is akad, aki az angol dráma-titán műveit a mi tulaido
nunkká teszi. Európa legjobb tanítványai vagyunk, csak az nem akar rólunk
tudomást venni.

A Shakespeare-kérdés egyre inkább bonvolódik. Évszázados vita folvik
arról, hogy ki a szerzője _ennek a harminchat remekműnek, aDárdarázó'
(Shak-speer) vagy Bacon, Verulam lordja, az újkori filozófia megalapítóia?
Annak idején, amikor Földgömb című regényemet írtam, az én figyelmemet
is felkeltette a kettős szimbólum: The Globe Theater és a lord alapvető mun
kája, a Globus Intellectualis. Kiegészítettem -egy harmadikkal: amikor Er
zsébet admirálisai leverték a spanyolok Nagy Armadáját, a királynő méltán
jelentheti ki, hogy: "A földgömb a miénk!"

Akkor nem zavart regényern megírásában a Bacon-kérdés. Hiszen nem is
Shakespeare vagy Shakspere a regény főhőse, hanem Christopher Marlowe,
akit én Shakespeare előfutárának véltem. Hiszen az őtfelvonásos angol dráma
szerkezetét és a prózával váltakozó hatodfeles jambust ő használja időrend

ben elŐször. Shakespeare első drámája pedig éppen az ő halála évében je
lenik meg a Globe színpadán. Érzésem szerínt Shakespeare nemcsak Marlowe
szerkezeti formáit fejlesztette tovább, de 'drémáínak lélektani mondaniva
lóit is.
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, Marlowe II. Edwardja ugyanúgy az emberi aljasság megtestesítője a ha
talom poícán, mint Shasespeare lll. Ríchárdja.. Marlowe Máltai zsidója pedig
Shakespeare Shylockjának, a pénzehes szornyetegnek őse. Végül Shakespeare
Hamtétje Marlowe }<'austjának, az emberi lét nagy kérdőjelenek filozofikus
továbbfejlesztése. Marlowe 'I'amerlánjának nem is egy fejlettebb formájával
találkozunk Shakespeare drámáiban, a hatalmi téboly színpadra vitelében.

En csak az ifjú korban erőszakos halállal kimúlt vadzseni és az öreg ko
rig fejlődő, szinpadi ismeretekkel bőven rendelkező alkotó zseni összefüggé
seit láttam az előfutárban és az angol dráma nagy kifejlesztőjében.

Jóval regényern megírása után lettem csak figyelmes a tovább gyűrűző

Bacon-vitára. A Mercure de France-ban ugyanis egy francia írónő és egy
angol vezérkari ezredes cikksorozatban igyekeztek bebizonyítani, hogy a
Shakespeare-drámák szerzője Bacon. A lordnak két művével érveltek. Az
egyik Bacon önéletrajza, a másik a titkos írásokról szóló módszertana. Az
ezredes ez utóbbit mint chiffre-szakértő tanulmányozta. Bacon egyik chiffre
módszerével fejtegették ezután önéletrajzának rejtett értelmét, Bacon egyik
saját chiffre-kulcsával. Allítólag meglepő eredményekre bukkantak, minden
ötödik szó figyelembevételével. 1. Hogy nemcsak Bacon, de Essex gróf is
Erzsébet és Licester természetes fia. Ez a magyarázata annak, hogy a királynő

ott ült estéről estére, álarcosan, pípázva a Globe proscénium páholyában,
fiacskája, Bacon darabjait szemlelve és hallgatva. Leicester viszont azért
volt a Globe Theater rnecénása. 2. Essex trónra törésének is ez a magyarázata.
Fattyú leszármazásának törvényes jogait kereste trónra törésében. Erzsébet
azért találta oly veszélyesnek, hogy lefejeztette. Ha csupán szeretője lett vol
na (egy kis vérfertőzéstől sem riadtak vissza akkoriban), nem választja ezt a
radikális megoldási módot.

A francia írónő ezek után kifejti, hogy Bacon nem írhatott álnéven, mert
akkor keresték volna, ki rejlik a pseudonim alatt. Önéletrajzának rejtett
tartalma szerint élő személyeknek, tehát színészeknek fizetett darabonként
öt fontot a névhasználatért, valamint darabjainak minél hatásosabb színre
hozataláért. 19y nemcsak Shakespeare drámáínak, de Marlowe, Green, Peel,
Nash színműveinek is ő a szerzője, ami magyarázata egyben az azonos lénye
.gű drámák különböző fejlődési fokainak is.

Velem együtt sokan látták ebben a Shakespeare-Bacon rejtély megoldá
sát. Ebben az évben azonban újabb elmélet bukkant fel váratlanul. Egy
Hoffmann nevű amerikai irodalomtörténész felcsapott detektívnek és doku
mentumokkal igazolta, hogy Shakespeare drámált nem Bacon, hanem Mar
lowe írta. Míután pedig halála után senki sem írhat drámasorozatot, Hoff
mann bebizonyította, hogy Marlowe-ot nem ölték meg huszonkilenc éves ko
rában, abban a bizonyos bordélyházi verekedésben, hanem vígan élt tovább
barátja, Welsingham birtokán és ott írta Shakespeare néven tovább drámált.
Ez a Welsingham ugyanis Erzsébet titkos rendőrségének, az akkor meg
alakult Intelligenoe Service-nek volt a főnöke. Marlowe politikai összeeskü
vésbe keveredett, Welsingham úgy mentette meg az általa nagyrabecsült írót
és cambridgei diáktársát, hogy holt hírét költötte és elrejtette birtokán.

Tudjuk, hogy Shakespeare műveinek első hiteles kiadása a hollandi fólió.
Azt is tudjuk, hogy nem maradt fenn egyetlen kézirata sem.

- Feltehető - kérdezi Hoffmann -, hogy nem Angliában adták volna
ki, ha a kéziratot nem akarták eltitkolni? És feltehető, hogy ama hollandiai
nyomdában elvesztek volna nyomtalanul összes kéziratai? Azokat vagy meg
semmisítették, vagy Marlowe magával vitte őket végakarata szerint sírjába.

Hoffmann ezek után Angliába ment, hogy a cambridge-shire-i püspöktől

és a helyi plébánostól engedélyt kérjen Marlowe sírjának feltárására, mivel
abban véli az eltűnt kéziratok rejtekét.

A püspök megadta az enge<\élyt, a helyi plébános nem. De mivel a plé
bános öreg, Hoffmann most az o halálára vár, hátha utóda engedi a sír fel
tárását.
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Gál Pista régi kedves barátom, az angol irodalom egyik legképzettebb
magyar szakértője mindkét verziót, a Bacon és Marlowe-Iélét is mesének
nyilvánítja. Ezzel szemben egy harmadik mesével komplikálja az amúgyis
rejtélyes ügyet. Szerinte felfedezték Shakespeare harminchetedik drámáját,
amelynek hőse az Utópia szerzője, Morus Tamás. Tudtak a drámáról eddig
is. de nem ismerték el Shakespeare művének. Most azonban írásszakértők

azonosnak ítélték a kéziratot Shakespeare okiraton fennmaradt névaláírásá
val. Így tehát van már Shakespeare-kézirat és bizonyság arról, hogy a drá
mákat nem Bacon vagy Marlowe írta, hanem Shakespeare.

Viszont én most azt kérdezem, hogy ezt az újonnan felfedezett .vílág
szenzációt miért nem vitték eddig színpadra? Hiszen Európa és Amerika
összes színházainak boinbasikert jelentene, akkor is, ha a dráma gyengébb
a többinél ?

Ezzel a kérdőjellel fejezném be a Földgömb című regényem fent vázolt
folytatását, ha lenne időm és alkalmam ezt a fantasztikus, de dokumentum
halmazzal alátámasztott regényt megírni, amelynek címe: A NAGY KÉRDÖ
JEL lenne ...

1955 .. '

Elkésett humanísta, élő anakronizmus vagyok ebben a sorsdöntő, az
egész emberiség jövőjét elhatározó huszadik században, az atomkorszakban.
És Ó, mea culpa, mea maxima culpa, még büszkén is viselem homlokomon
az anakronizmus Káin-bélyegét. Mert nem én öltem meg Ábelt. De azok,
akik megölték a humanizmust!

Hogy mindez egy esküvő és egy délutáni tea kapcsán jut az eszembe?
Hát igen. Igy indulok neki regényeimnek is. A párás völgyekből fel a tiszta
levegőjű hegytetőkre. Mert a láthatár magában nem elég. Madártávlat. Alul
ról, sokszor nagyon, nagyon mélyről, a lélek és nyomor mélyéből kell fel
kapaszkodnia annak, aki tisztán akar látni.

Festőkoromban napimádó voltam. Szerettem a fényt és azt az Istent,
aki elrendelte, hogy legyen világosság. De az igazi világosságot csak vaksá
gom éjjelén pillantottam meg. Olyan káprázatos színorgiában látom az egész
rnindenséget, mint festőkoromban soha. És, mert szeretek a szavakkal ját
szani, azt mondom: vakrámára feszítetted a Iestővásznat, hogy aztán méltó
aranykeretbe foglalhassad,

És a palettám? Ennek vörösei, sárgái, zöldjei, kékjei, barnái, szürkéi,
Iilái most ékkőszínek tisztaságában csillognak, ragyognak, nem a gyárilag
készült festék, de a tisztánlátás, megértés, humanizmus szívárványszíneíben,
Kritikusaim hibámul, egyben erényemül is felróják, hogy írásaimban is festő

maradtam. Nos, lehet-e a vaknak szenvedélyesebb vágyálma. mint festeni?
Igen, a míndenség festője lettem. Nem érem be már egy tájjal, akttal,

csendélettel. interieurrel. Mindent akarok látni! Az egeket is megostromlom.
hogy mindent egyszerre láthassak, azért írok fehér papírra, mert a fehér a
színek összessége. A fekete a színek teljes hiánya. És aki elrendelte, hogy le
gyen világosság, az számomra, úgy látszik, azt rendelte, hogy legyen sötét
ség. Hogy igazán láthassak,.ne csak festői értelemben. Hogy ne csak nézzek, ha
nem lássak. Vigasz? Lehet. De ezt a vigaszt is ő rendelte számomra, sorsom
éjjelén. Kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt 
mondom Berzsenyivel. Igen, léte világít, mint az égő nap, 'de szemünk néha
belé is tekinthet. A napfogyatkozást kormos üvegerr keresztül szekták figyel
ni. Talán Ö tartja szemern elé a vakság kormos üvegét, hogy belétekínthes
sek. Mert szerét engem. És azt akarja, hogy látva lássam. Nem akar számomra
északfok. titok, idegenség maradni, szeretné magát nekem megmutatni, hogy
Ady szavaival éljek. Mert költő Ö, a nagy mindenség költője. És csak azért
teremtette talán az 'embert, hogy legyen, akinek a világűrben megmutat
hassa magát.
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