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BEVEZETÉSSZENTKUTHYHOZ

Az em bereknek és a könyveknek furcsa sorsuk van. Különösen a könyveknek; nem rontja őket a
múló idő. Sőt kedvez nekik, hozzájuk nőhetünk, és újjászülethetnek ők is. Mint ahogy kétszer
születtek meg Szentkuthy Miklós alapvető művei, a Prae és a Szcnt Orpheus Breviáriuma is. In
karnációjuk revelációszerű, egyformán köszönhető a múló idő adta tapasztalatnak és a kiadói
bravúrnak.

A Prae először 1934-ben látott napvilágot : tagolatlan szörny, élvezhetetlen monstruozitás.
Képzeljünk el egy több mint 600 oldalas betűtengert. rnindenféle szakaszolas. bekezdés, fejezet
cím, eligazító, pihentető tipográfiai mankók nélkül. A fiatal tanár még könyörtelen, semmiféle
engedményt nem tett olvasójának. Műve provokálóan olvashatatlan volt, maga is inkább csak
lapozgatásra, böngészésre szánta. Nem is olvasták. Kritikusai sem. Voltak, akik ezt be is vallot
ták, mint Babits, mások szörnyetegnek vagy csodának tartották, mint Hevesi András és Németh
László. Halva szűletettcsecsemővolt, nem élt, s csak elborzasztó emlékeket hagyott. S ugyanígy
a hasonlóan meghökkentő, fekete boritású Orpheus-füzetek, amelyek nagyrészt évenkénti meg
szakitásokkal jelentek meg 1939 és 1942 között, az utolsó kötet pedig csak I972-ben, illetve
1974-ben, lehetetlenné téve így az arányok, a kompozíció, 'a kibontakozó művészí szándék fel
ismerését és értékelését. A könyvek azonban, lám, megszülethetnek másodszorra is. Jelen eset
ben a Magvető Kiadó jóvoltából, amely a Prae-t egy zseniális gesztussal, az eredeti útmutató
alapján, fejezetekre osztotta és eligazító utalásokkal látta el. Így szellősebbé. tagoltabbá. s végre
olvashatóvá vált. Ugyancsak a kiadónak köszönhetőenma már együtt olvashatjuk az Orpheus
nyolc füzetét is. És időközben, úgy látszik, hozzá is örcgedtünk, értünk ehhez az úttörő

vállalkozáshoz.
Nincs még írónk, aki műveiben annyiszor és annyit magyarázta volna önmagát, művészetét,

céljait. mint éppen az oly érthetetlennek vélt Szentkuthy. Oeuvre-Jének egyik legmeghökkentőbb

vonása éppen ez a céltudatosság, a káosz mezébe öltözött fegyelem, a következetes készülödés,
az életmű egynemű szerkezete. Prae. Egyetlen metafora félé. Fejezet a szerelemről. e fiatalkori
művek már címük kel is részben a készülődes. a tudatos megalapozottság tényére utalnak. De
nemcsak a regények, a későbbi Szent Orpheus Breviáriuma is tele van ön kommentárokkal, vallo
másokkal, kitérőkkel. reflexiókkal, melyek újból és újból szánkba rágják, feltálalják és meggyón
ják, mit akar az Író?' Mit akart Szentkuthy, milyen filozófiai nézeteket vallott? E kérdésre az
alábbiakban nagyrészt saját szavai segítségével keresünk választ. Még akkor is, ha eközben telje
sen egyetértünk Hanák Tiborral: .Szentkuthy filozófiáját megragadn i annyi, mint a mű burján
zó egészéből. a szándékos elrejtőzésből. a kimondhatatlan életszerű zsúfoltságból a metodikai
fogásokon és a bőséggel szórt aforizmákon át a gyengébbek kedvéért- az ész kedvéért -, vissza
keresni a mondhatót.'?

Jelentsük ki mindjárt az elején, hogy Szentkuthy célja évszázadok históriái, katalógusok és
burleszkek özönében és őzönén túl, teljes regény- és lételméletet. átfogó világképet és esztétikát
nyújtani. Ahogy November Éva - kissé ugyan elfogultan-, a Prae-ről szólva, de az egész életmű

re és igazan irja: "Ha a harmincas évek Magyarországán létezett volna olyan avantgarde. olyan
Nyugat, mely nyugat vagy akár kelet tudományos fejlődésével lépést tartott volna. ha többen is
merték volna az orosz strukturalisták. vagy a prágai iskola kiadványait. akkor Szentkuthy nem
lett volna "távolról idehullott rneteorkő, monstrurn" (Németh László). Akkor akadt volna kriti
kus, aki a Prae-t nemcsak - macskakörömmel regénynek nevezte volna, hanem elsősorban esz
tétikai, filozófiai tanulmánynak."

Kik alakitották Szentkuthy filozófiai, esztétikai nézeteit?Az olyan hatalmas műveltségű iró
esetében, mint Szentkuthy, még a kérdésfeltevés is nevetségesnek látszhat. Nyugodtan állíthat
juk, hogy Szentkuthy már idézett regényeinek megirásakor. tehát viszonylag fiatalon a fi!ozófia-
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történet teljességének emberi korlátokkal mérhető birtokában volt. Ha azonban úgy vetődik fel
a kérdés, hogy mennyiben épített kora új és legújabb filozófiai nézeteire, akkor e szükirctt kör el
sősorban a különböző életfilozófiák, a korai egzisztencializmus és a nyelvfilozófia területére szű

kül. Hanák Tibor ez irányban alapvető tanulmányában Nietzsche, Croce, Klages és Bergson ne
veit emeli ki, megemlítve Heidegger és Schopenhauer hatását is. Magam utalnék a fenomenoló
gusok és külőnösen Husserl szerepére. A husserli fenomenológiában kifejtett program szinte tel
jesen megegyezik Szentkuthy szépirodalmi formációkba kristályosodott, de aforizmatikusan is
kifejtett nézeteive!. Ezért az alábbiakban egy, a Fenomenologíá-oés vett idézet önként kínálkozó
apropójából és segítségével igyekszünk Szentkuthy gondolatainak nyomába eredni, rnűvészeté

nek titkát megfejteni.
Husserl azt írja: "A fenomenológia rendszeres, a szemléleti adottságoktól az absztrakt magas

ságok felé haladó-munkájában szinte önmagától, az argumentáló dialektika fogásai, meddő eről

ködés és kompromisszumok nélkül megszűnik a filozófiai álláspontoknak a régiek által ránk ha
gyományozott mindenfajta ellentéte, így a racionalizmus (platonizmus) és empirizmus, a relati
vizmus és abszolutizmus, a szubjektivizmus és objektivizmus, az ontologizmus és a transzcen
dentalizmus, a pszichologizmus és az antipszichologizrrius, a pozitivizmus és a metafizika, a te
leologikus és a kauzális világfelfogás ellentéte." Szentkuthy művészete, úgy véljük, többek közt
ez ellentétek és ez ellentétek provokatív vállalásának jegyében áll. Vegyük hát sorra őket.

Szentkuthy gazdag élete során sok irodalmi sértést viselt el és hordott büsz
kén, így a legintellektuálisabb író és a racionalitás "szörnye" címkéit is. Ezzel
szemben tény, hogy e kétségtelenül és provokálóan racionális írónak művé

szete az empíria jegyében áll. Csaknem mindent megfigyel és leír, szerelmcse a valóságnak.
Könyvei az érzéki tapasztalás orgiái. Látszólagos bonyolultságát, fárasztó stílusát éppen a leg
többször mellékmondatokban, hasonlatokban, metaforák ban eluralkodó, elkalandozó részlet
megfigyelések adják. Mivel tagadja az erkölcsi és oksági vagy ismeretelméleti összefüggéseket,
ezért számára minden egyformán fontos. A világ csak jelenség, értelme önmagában van. ezért te
hát a leírás önmaga célja. A jelenségek, akciók, epizódok, tárgyak, mozgalmak nem magyaráz
nak semmit, nem okok és nem okozatok, önmagukért vannak. í~s ha Szentkuthy játékos, akkor
elsősorbanebben a cél nélküli valósághabzsolásban. előítélet nélküli, egyenletesen befogadó és
szóródó vitalizmusában az. Rögeszméje. szerclmc az elemzés, a katalógus, az elemek és jelensé
gek halmaza, a racionalizálatlan és racionalizálharatlan káosz: a kaleidoszkóp-léhaság, "Ez a k.r
leldoszkóp-léhaság az egyetlen, algebrapárjához rnéltó formája az »elernzésnck«: nem is elemzés,
hanem »egészelés«, rnely értelmetlen töredékek hazárd keveréséből törekszik egy egész fcIé.
vagyis fordított irányban dolgozik. mint a régi regények lélckelemzői. Nem lelkeket boncol, ha
nem össze nem függő tárgyakat hajigál egybe addig, mig véletlenül egy lélek jön ki a rnókából"
(P. ll. 558). Ugyanakkor túlzás lenne Szentkuthy gondolkodásában a káosz túlsúlyároi beszélni,
őt inkább a káosz és az abból kibontakozó rend harmóniája, viszonya érdekli, ugyanúgy, mint a
fiatal Lukács Györgyöt, vagy a századelő vitalista filozófiáját. Igaza van Hanák Tibornak, ami
kor megállapítja: .Szentkuthy készségesen halad Klagesszel a polarizálás irányában, a szellemet
a lélektől átjárt élet ellenlábasának próbálja felfogni, de nem idegen tőle az ellentétes út sem. a
szellem és az élet, a rend és a káosz azonositása. " Szentkuthy szerelme-kínja a tárgyak, a részle
tek. az empirikus. racionalizálatlan valóság: ,,\tt állok, szörnyű inycncségemmel, alaptények.
örök emberi faktumok katalógusa iránt - nem tudva, hogy ez a végcél-e, ahová érkeznem kell .,
vagy csak a legpiszkosabb zug-megálló, ahonnan eszeveszetten menekülnöm kell egészségesebb
tengerekre? Nem képmutatás-e az alaptény-katalogizálás? Kétségbeesés és dac, mivel éppen az
örök egyéni novum izgat bennük, de az oly ultra-novum és ultra-egyéni, hogy annak kifejezésé
hez még nincs stílusom, vagy ha van, az oly bolondnak látszanék. hogy nem mernérn megmutat
ni, s így inkább az östény-regisztrálás hitvány kábítószeréhez fordulok" (B. 553). Ez az őstény

regisztrálás azonban az egyetlen megoldás. az értelmes gondolattal szemben a tárgyak szerelme,
a leírás zsúfoltsága.
Művészetea tárgyak, a részletek tudatosan vállalt, provokálóan előidézett eufóriája : "Azért is

írok neked itt egy csomó apró részletet, hogy sejtsd meg a »realizmusc-babonán és »mitoszc-hal
lucináción inneni, egyszerű valóságörörnet, a tárgyak kielégitő teljességet" (B. II. 59). Az ered-
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Illény, a cél: a leltár. Az írá nem itél, hanem leír, és tisztán elvont, esztétikai megfigyelései mintá
jára komponálja az azonos értékű része1emeket. Ezért könyveit olvasva sohasem kérdezhetjük,
hogy miért , csak azt, hogy hogyan. Bár művei hemzsegnek az adatoktól, nem ismereteket ter
jeszt, hanem harmóniát. Fénye nem a reflektoré, hanem a napé, mindenre egyformán világit,
mert minden egyformán fontos.

A racionalizmus és empirizmus ellentétét az empírizmus totalizálásával. a katalógus, a leltár, a
kaleidoszkóp, a nüansz, az ős tény regisztrálásával. az elemzés abszolutizálásával haladja és szün
teti meg. Hiszen Szentkuthy a provokáló szélsőségekembere, racionalista empirikus, aki a rész
letek terrorja közben is vallja Husserl igazát: "az empirizmust csupán a legegyetemesebb és leg
következetesebb empirizmus küzdheti le, ame1yik az empiristák korlátozott »tapasztalata« he
lyébe az originálisan adott szemlélet szükségképpen kitágitott tapasztalatfogalmát iktatja".

A következő Szentkuthy-Husserl-i antinómia a relativizmus és az abszolutiz
mus jegyében áll, és a relativizmus teljében oldódik fel. Szentkuthy relativiz
musa egyszerre etikai és ismeretelméleti. A részletek, a nüanszok, az ernpiri
kus apróságok egymás mellett sorakoznak, a kaleidoszkóp elemeit csak a

szerkezet rendezi és nem a hierarchia.
Mindezekből egyértelműen következik, hogy Szentkuthy szélsőségesen szubjektivista: szub

jektivista természetesen empiricizmusában, de megfogalmazott írói programjában is: "Mellékes,
hogy az igazság és spontán gondolatszikra »romantikus« és meddő ambíciók . minden romanti
ka után sem tudok másban hinni, mint szubjektivitásorn abszolút lesésében" (E. 63). E szubjekti
vizmusnak persze megvannak a szélsőségesen végigvitt alkotáslélektani következményei is: "A
keletkező regény első fázisában tehát jóformán meg sem különböztethető saját anatórniárntól:
tulajdonképpen csak egy hullámretusálás abban a vér-kútban, amely agyamat szelíden öntözi"
(P. 27); és: "Mindez annyit jelent. hogya regény vagy a gondolat. rnelyet külső esemény indított
meg, ezen a fokon fojtóan szeros kapcsolatban van egyéniségem biológiai berendezésével" (P.
23). Mert az élettevékenységek egyneműek. nincs hierarchiájuk. Egyformán eszünk. szeretke
zünk és sirunk, azonos értékű, rangú minden megnyilvánulásunk tanítja Szentkuthy, Hiszi, re
méli, rnondja és rnondatja, hogy nem válik. nem válhat külön tapasztalás és reflexió, cselekvés és
tudás. Műveivel sugallja nekünk és magának. hogy a gondolkodás is tett. a megfigyelés. a leírás
is cselekvés. hogy csak a reflektáló tudat van. nincs különvált külső és belső akció,

Az empirizmus és a szubjektivizmus szükségszerű következménye a Szentkuthy állit! vallott és
művészetében programszerűen megvalósított szenzualizmus: "Mert csuk szln- és hangbenyomá
sokból áll az egész szerelern. az egész élet. Hu leírva monoton, ukkor uz írást megette u fene rég:
nem irat akarok számodra lenni. hanem csuk megsemmisülö ugródeszka képzelered magas ívelé
se alatt" (B. II. 55). lmpresszionizrnusátvidám-lélekkel vallhatja: "Az impressziónak nincs egye
terries jelentősége, nincs semmiféle jelentősége: ha ezt tekintetbe vesszük. pláne megírjuk és pole
mikus lapot szerkesztünk érdekében, akkor nyugodt lehel a lelkiismeretünk és élvezhetjük az
impresszióinkat" (p. 282). És ahogy tudatosan vállalja il szenzualizmus szélsőséges impresszió
nizmusát, úgy vállalja következetesen asszociációinak szabadságát. fegyelmezetlenséget is: "Vu
larnikor a »klasszikus« irók fenségétől borzongva szégyelltem ezt az ideges fegyelmezetlensége
mct: csak más szinű virágot kell az orrom elé állítani. s rögtön felfordulnak összes eddigi terve
im. Most hagyom őket nyugodtan felfordulni : nem vagyok már olyan hiszékeny gyermek, hogy
errő! II felfordulásról azt higgyem, hogy maga a kiátkozandó romantikus káosz. naplószeszély és
idegbaj" (B. II. 67), A szubjektivizrnus a stílusban csapódik le és válik érzékelhetővé, a rnűvészet

reakció: "egy tény: a világra rni felelünk, reakcióink vannak. Ezt nevezném stílusnak: s ezen vég
telen sokféle reakción belül minden érték vagy egyéb szempontú megkülönböztetést őrültségnek

látok" (B, 675). A konzekvens szubjektivizmusból objektiv igazság lesz: "Még nem volt a vilá
gon abszolút objektivitás; erre hozzáfogtam az álom morfin-taktikájához, Nem ún. »költői igaz
ságokat« kerestem, nem is a »szépséget«, semmiféle szirnbólumor, nem, nem. Abban a paradox
helyzetben voltam, hogy tudtam, hogy csak az én énemen belül találom meg az igazságot, de az
igazság lesz, és független lesz tőlem" (P. II. 564),
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Mondottuk. Szentkuthy művei hemzsegnek az önreflexióktól. Kommentárjai
szétfesziti k regényei szerkezetét, amelyek így kettébomlanak ; egyrészt esztéti
kai. ismeretelméleti szentenciák füzérei, másrészt e szentenciák megvalósulá

sai. kisérleti példatáraí, akár egy-egy fejezeten belül is. vagy elkülönítve. pontokba foglalva.
Ő tehát magától értetődően. a legnagyobb tudatossággal vállalta irodalmunkban az esszéregény
összes következményeit. S ha csupán csak ezt tette volna, már akkor is prózánk nagy rnegújitói
között a helye. Művészete azonban ncnvcsak e látványos újitástól gazdag. Ha új (bár máig is já
ratlan) utat nyitott prózánk történetében, az elsősorban a jellem eltűnésével magyarázható.
Szentkuthynak először s talán a magyar irodalomban egyedülállóan - nincsenek hősei. csak
szereplői, regényeinek nincsen alanya. csak tárgya. Alanya maga a regény, amely íródik. tárgya a
szereplő, amely a környezet eredménye. a leírás apropója. Regényeinek nem emberek a hősei,

nem emberek történetét. életét mondja el, hanem az élet megélésének lehetséges módjait, fokoza
tait, viszonyait és konstellációit. Témája az élhetés intenzitásának és minőségének különbőző va
riációi. A valósághoz való viszonyulás sémái. elvont lehetőségeimozognak a színen. Figurái nem
léteznek. csak viselkednek. idomulnak környezetükhöz. A reagálás módozatait és a reagálásban
megnyilvánuló valóságot írja és magyarázza. Az író tehát radikálisan szakít a pszichologizmus
sal. a jellemfestéssel. mert felfogása szerint nincs jellem, csak környezet. A viselkedés számtalan
variációját nyújtja. de lelki okokkal sohasem magyarázza. A husserli pszichologizmus-anti-pszi
chologizmus ellentétpárjából tehát az utóbbit választja: "Szembehelyezkedünk a Psychével : ért
ve alatta a léleknek oly értelmű rcspektálását, mely szerint az ember fogalma azonos volna az ún.
lelki élet gazdagságának fogalmával" (P. 281). Nem az emberi psziché teremti a formákat. ellen
kezőleg, formák és korok. a környezet nyilvánul meg bennük.

A pszichológia tagadásából páratlan életmű születik. Eltűnik a regényhős és megszületik rnost
először a regény. amely nem valami helyett van. amely nem utánoz és nem tükröz, amely saját
azonosságában létezik. s mint öntörvényűenlétező új valóság fejezi ki az embert. Eltűnik hát az
élő Beatrice. hogy mcgszülessék Leatrice, a "stílus-ember". A világkép formát kap: ,,3 regény
hős. miután már az ontológia érdekében átalakult anyagi fájdalom-konstellációvá", átalakul a
róla szóló regény stílusává. szerkezetévé, nyelvtanává. "stílus-emberré" (P. 37).

Az olvasót persze mindez kevéssé érdekelheti és joggal zavarhatja a megszokott lélekrajz. a lé
lektani okok és okozatok hiánya. S joggal kérdezheti. ha eltűnt a markánsan. belülről jellemzett
hős. akkor kiről szól a regény? De ha előítéletek és előzetes elvárások nélkül elmerül Szentkuthy
kép- és gondolatfolyamában, és megfürdik eksztatikusan gazdag világának tengerhullámaiban.
akkor egy új közérzettellesz gazdagabb. egy közérzettel és szemlélettel, amely romantikusan mo
tivált hősök rnankója nélkül is sugallja az író egész világképét és mondandóját. A Prae-vel kap
csolatban. de az egész életműre és saját fejtegetéseinkre is igazan írja Hanák Tibor: "A Prae nem
eszmehirdető filozófia. Ha az elmondottak alapján annak látszik, rendszernek és tannak. tárgya
lási módszerünk következménye, nem pedig a könyv szándéka. Filozófiai szempontjainkkal me
revvé és szakaszossá tettük. pedig a mű egyik fő sajátossága és értéke, hogy életszerűen bonyoló
dó. komótosan elúszó."

S ha magunk most a husserli mankókkal megyünk tovább. akkor a teleologi
kus és a kauzális világfelfogás ellentétéhez jutunk, és a Szent Orpheus Breviá
riuma történelmi tablóihoz érkezünk. Legszívesebben képeskönyv-kollázsok

nak nevezném öket. amelyek tárgyukat ugyan a történeti múltból - a középkorból - veszik,
azonban állókép voltukban mégis tagadják a történetiséget. "A történelem, mely nem idealiszti
kus és nem materialista. nem végcél felé halad, de nem is bolond atom-farsang, nem azonos a bi
ológiai jelenségekkel, dc nem is osztentatív természetfölöttiség, emberek dolga, ezer elemből,

ezer testből, ahol egy pár ősi alapintenció érvényesül különböző kaleidoszkóp állásban" (B. 423).
A téma mindig változatlan, a történelem nem fejlődés, de még csak nem is változás. pusztán az
emberi lét kerete. szinhelye: "Az élet csak a történelem alakjában élet" (B. Il. 118.). "A témám
mindig egy és mindig ez: egy teljes embriológia, az embrió testi-lelki élete a sperma-villanástól a
születésig és a történelem, harcok, bullák, címerek, ideálok, királyök, pápák cifra ellenomamen
tikája" (E. 83).

A Breviárium füzérét emberi sorsok. szituációk hasonlósága, evidenciája rendezi, s nem a kro-
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nológia. Tán csak a kulissza hiteles, vagy még az sem, mert a történelem ismert vagy megismer
hető alakjai kilépnek belőle, a történelem csak egzotikus háttér, amely előtt örök-változatlan
figurák örök-változatlan táncukat járják. Ahogy Pomogáts Béla rá világit: "Az Orpheus azonban
nemcsak a regényidőt rombolja le és semmisíti meg, hanem a történelmet is". Szentkuthy számá
ra a történelem csak eszköz, a történelmi alapok pusztán a hiányzó pszichológiát pótolják. A jel
Iemrajz nehézségeit hidalják át. mint őriironikusanmegjegyzi: "Fantáziám nincs. tehát kompiIá
lok elsősorban a régi vicclapokból" (B. L 535). Vagy ahogy Pomogáts Béla fogalmaz: "A törté
nelem tehát az ember tevékenységének szintere, ám pusztán annyiban érdekes, amennyiben egy
szintér érdekes lehet. A történelem Szentkuthynál nem vállalkozása és nem célja az embernek.
hanem terepe és közege, mint ahogy a kontinensek, a tájak. az országok és városok is." A törté
nelem eszköz a filozófia, a racionalizmus. az abszolutizmus, az objektivizmus ellen is. A történe
lem az író világnézetének esztétikai következménye: "Bennem is dolgozik a nagy filozófiai kísér
tés: a dolgokat csak egy pár egyszerű élettani vagy gondolatí alapelvre vezetni vissza, szintézise
ket és szimrnetriákat cirkalrnazni, monizmust és szirnplifikáló alaptörvényeket; hogy ezt a rossz
hajlamomat ellensúlyozzam. azért menekülök a történelmi álarcokhoz .. a régi történelem színes
scge. zavarossága. szemérmetlen önellentmondásai, céltalansága és mulandósága kűlőnősen al
kalmas, hogy a filozófiai Ieegyszerűsitéseket szétkuszálja, keresztezze, élénkitse" (B. II. 262).

Mert világkép és filozófia esztétikai következményekkel jár. Ha a polgári gondolat és világkép
válságban vagy megújulóban van, akkor válságban vagy megújulóban van műformája, a regény
is". E felismerés elsö felének elméleti következményeit nálunk leghatározottabban Lukács
György vonta le, egészének gyakorlati következményei legpregnánsabban. legmagasabb művészi

fokon Szentkuthy műveiben figyelhetőkmeg. Szentkuthy magyar nyelven utoljára kísérli meg,
hogy a hulló polgári uníverzum teljességét adja. Művészeteóríási küzdelem az egészért. Egyetlen
harc egy sajátos értelemben felfogott realizmusért, a rész és az egész teljessége a részben és az
egészben: "Két dolog izgat: legszubjektívebb életem legszubjektívebb epikai részletei, efemer ap
róságai. a maguk adatszerű, stilizálatlan egyéniségükben- és a vílág nagy tényei allegorikus
Standbild-szerű nagyságukban: halál, nyár, tenger, szerelem, istenek, virág. Stílus-zavarom
egyik oka mármost az, hogy a mondat témája rendszerint valami analitikus apróság. finessc, kép
.. vagy gondolatbeli paradoxon - s ezen részletek részletének leirásába pumpálom bele, mellék
mondatok, szóösszetételek, ritmusgyilkos jelző-litániák alakjában a mitikus nagy kulisszákat
(tengert, nyarat, halált stb.)" (E. 38). Művészete harc az elérhetetlen valóságért: "Milyen lelkierő

kell ahhoz, hogy az ember tudja, napról napra mind világosabban, hogy vagy a fantázia sivár
kényszerképzetei mindig ugyanazokkal az örvényszerűen fullasztó pályákkal vagy a valóság tit
kai. rnindig ugyanavval az elérhetetlenséggel" (B. 664). Harc a valószerű valóságért: "Egy előző

kor betegsége a következő kor egészsége: ha régen szégyell nem kellett, mint nárcista idegességet.
hogy nem tudtam különválasztani egy könyv intellektuális tartaimát attól a kerttől, ahol azt 01
vastam. úgy ma be kell látnom, hogy ez nem neurózis volt, hanem az egyetlen valószerű valóság.
az illatos kert és a kevésbé illatos Schopenhauer-fejezetek egyetlen egységet alkotnak - szétvá
lasztani őket őrület" (B. 655).

S hogy e kaotikus teljesség pusztán dekadencia lenne, rnint azt sokan vélték és vélik? Válasz
ként álljon itt befejezésül az író szép tanítása: "Általában a dekadenciával kapcsolatban az em
berek mindig különös formatúltermelést. öncélú diszlethalmazt és őrjöngő rafinériát képzelnek
el. mert megszokták, hogy a művészetet a maga ipari szószerintiségében vegyék ... Pedig a rend.
a szisztérna, a logikus mag nem a dolgok gyökere, hanem vége. legutolsó, elkésett gyümölcse.
vagy mellékterméke ... " (P. 93).

A káoszból születik tehát a rend, a bonyolultból az egyszerű. Szentkuthy művei e káoszt és
rendet egyszerre sugározzák. De a rend, a harmónia egy folyamat, az intellektus munkájának, és
a művészi teremtésnek az eredménye. Szentkuthy nem műveiben teremti meg ezt a harmóniát,
hanem bennünk. általunk. Az intellektus munkáját nem kerülhetjük meg, a gondolat, Szent
kuthy írói tanítása bennünk ér véget, s csak olvasói erőfeszítésünk által válhat tapasztalattá.

.Jl'g~:l('tl·k: l Idevetcink lelőhelyet al: alábbiakban jelöljük: pl.', (P. 1. 100) = Prae. 1980. I. k. 100. old. (E. 10) = Egyetlen mctafora felé.
)l·n~ ln fejezet (B. l. 1(0) = Szerit Orphcus Breviáriuma, 1973. J. 100. old. 211anák Tibor, Pomogúts Béla és Novemher Éva gondolatait

;1 1/d!;Wr Mültl'lt, 1l)74-~5 4h . Szcnrk urhy-kűlönszámábó!idézzük.
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