
házról és a világról. A könyv mozaikokból
épül fel, gondolatmenete első olvasásra csa
pongónak tűnik. A szerzö jellemzései a pápá
ról, megjegyzései és kommentárjai, a pápa sze
mélyes vallomásai, emlékei, hivatkozásai a zsi
nati dokumentumokra, saját körlevele ire vé
gül mégis hatalmas egésszé állnak össze. Az
olvasó meggyőződhet róla, hogy az egyház leg
főbb tanitója és pásztora legbenső meggyőző-

Irodalom

Szentkuthy Miklós:
Az egyetlen metafora felé

Egy évvel a Prae után, 1935-ben jelent meg
először Szentkuthy Miklós második könyve
ként Az egyetlen metafora felé, "egy Iiterary
gentleman" - ahogy a Nyugat írta - újabb
"szinte kihívóan emészthetetlen" munkája.
Úgy tűnik, hogy amit az író ötven éve már
megcsinált, ma emészthetöbb. mint valaha: a
mai magyar epika felől körültekintve nem le
het figyelmen kívül hagyni a mostanában újra
kiadott. korai Szentkuthyt sem.

Ha a Prae a regény születésének regénye, Az
egyetlen metafora felé a vajúdás naplója. In
tim jellege módot ad arra, hogy az író él
ményanyagához, gondolkodásához. kételyei
hez és hitéhez közelebb kerülhessünk.

Szentkuthyban már az első mű születésének
folyamata alatt felmerül az epikai világábrá
zolás lehetségességének kérdése. Az "intéz
ményes félrebeszélésv-hez - ahogya Prae-ben
írja -, azaz magához a megvalósítható alkotás
hoz tudatosan és radikálisan hozzászámítja
"az irodalom lényegi impotenciáját". Kívülről

szemlélve művében - műve szerves részeként
- magát a készülő művet: érezteti a meglevő

mellett a hiányzót, az igazit, ami "természeté
nél fogva kívül esik minden epikán", "megkö
zelíthetetlen", Nem-Prae. De a Prae-től elvá
laszthatatlan "organikus kíséröfolyam",

A Prae-ban az alkotásról való gondolkodást
az impotencián felülemelkedő optimizmus
jellemzi, a rnü világrahozatalának elszántsága.
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désével vallja azokat az elveket és nézeteket,
amelyeket hivatalos megnyilatkozásaiban hir
det: magánélete és munkája, személyisége és
küldetése nem választható el egymástól.
Frossard-nak igaza van: ez olyan könyv,
"amelyben egy pápa először szól személyes
hitbeli meggyőződéséről". (Srent István Tár
sulat)

L. L.

A közvetlenül a Prae közelében keletkező

"naplójegyzetek"-ben a mű már tény, Szent
kuthy saját egyéniségének és "kísérletének"
vizsgálatán keresztül halad életének és művé

szetének kiteljesítése felé, az előjáték, a beve
zetés után a továbbalkotás elszántságával,
életművének központi gondolata: "az erotika
és a keresztény tisztaság összeegyeztetése" je
gyében - mint nemrég nyilatkozta.

Naplót kezd, hogy segítségével majd elhagy
hassa a naplót, a legősibb vágy, "a vad, abszo
lút imitáció", a Catalogus Rerum, a Jelenségek
Jegyzéke reményében. Naplót kezd, hogy meg
haladhassa azt, ami maga a napló is: "ez az
akarom is, nem is ízű kiscrletezés. ingadozás
aforisztika és rendszer között" - ahogy ő írja
második könyvében.

A könyv azzal néz szembe, ami nincs, hiány
zik. Ami az írót igazán érdekli, az az aJkotáson
túl van. Míg a művészeten túlival foglalatosko
dik, azalatt születik meg a mű. Ha írásaira
gondol, kétségbeejti a gondolat és az írás kő

zötti különbség.
A nyelvi kifejezés lehetséges módja izgatja,

szinte megszállottan elemzi saját "rossz" stí
lusát. "Írásaim mindenekelőtt a stílus kérdé
sét kényszerítik előtérbe, témámról szó se ke
rülhet" - írja. A stilizálás hiányból fakad. Mert
nincs meg, aminek meg kellene lennie ahhoz
az abszolút imitációhoz, ami Szentkuthy igazi
vágya, és ami szükségszerűen kifelé mutat az
irodalomból.

De azért valami mégiscsak megvan. a szöveg
által mégiscsak ott van, kimondatlanul - ki
fejezhetetlenül is. Egy helyen ezt írja: " ... sa
ját írásaimat olvasva, azoknak agyon-intellek-



tualizált, agyon-szenzualizált vergődő monda
tait, valami keresztény, aszketikus boldogsá
got érzek: a stílus rosszaságában van valami
masszívan abszolút, végzetesen és töretlenül
homogén."

Az irodalom Szentkuthy megfogalmazásá
ban "tiszta lélektani hajszáligazság" és "tiszta
mágikus impresszionisztikus nyelvi szépség"
egyszerre; "ad abszurdum vitt freudista-kato
likus gyónásnapló" és "ad abszurdum vitt afo
risztika": "analizis" és "metafora". Addig ma
rad irodalom, míg egyszerre megvan benne
mind a két tényező. De ebből adódik minden
ügyetlensége is. Ezek a "naplójegyzetek", a
belőlük kikerckedö mű Szentkuthynak azt az
alapvető vágyát rögzíti, hogy kitörjön ebből az
ügyetlenségből, "a gyáva stilizálás buta kali c
káiból". A fentebbi irodalom-fogalomból le is
vezeti a lehetséges két végletet: az "ad abszur
dum vitt freudista-katolikus gyónásnapló", az
erkölcs, a tiszta analízis az aszkézishoz vezet 
az "ad abszurdum vitt aforisztika", az igazság,
az egyetlen metafora a matematikahoz.

Zene

Béla Bartók vivant
Souvenirs, etudes et témoignagnes recuell
lis par Jean Gergely Bibliothéque flnno
ougrlnne, Paris, 1985

Az antológía szerkesztője előszavában megje
löli szándékát. Közelebbről kívánja megismer
tetni a francia olvasót Bartók személyiségével.
müvészctével, hogy ezzel szolgálja a francia
magyar kulturális kapcsolatok bővülését. Az
emlékezések szerzöi s a nyilatkozók ennélfog
va túlnyomórészt franciák és magyarok, szere
pel azonban néhány amerikai is.

Gergely János az antológiában közrernükö
dök közül természetesen azokat emeli ki, akik
személyes kapcsolatban voltak Bartók Bélá
val, s akik a zeneszerzővel már eddig is beha
tóbban foglalkoztak. Az emlékezések annyira
élethűek, hogy az olvasó képzeletében szinte
megjelenik az élő, közvetlen társalgású, sajá
tos humorú Bartók. Az antológia harmincki
lenc szerzőjének közlésmódjában három főtí-

A végletek felé áhítozva keresi a "zárt, egy
séges opust", érezve azt, hogy az analízis ott
szükséges igazán, ahol nincs témája, és hogy
"örök eretnek nem-én'<ünk a metaforák vilá
gán túl van. Szentkuthy nagyon tudja, hogya
valóban lényeges határán megszűnik minden
analízis és metafora illetékessége: ahol min
denről szó van, ott a sikeres ábrázoláshoz
érezni kell az ábrázolás lehetetlenséget.

Az egyetlen metafora a megszűntét jelente
né minden további irodalomnak.

A rövidebb-hosszabb szövegeket (esszészerű

elmélkedéseket, önelemzéseket. gyónásokat,
regényterveket) rendező erővel fogja össze a
fekete torokból feltörő koncert motívuma. Az
"arany halálban egypár verébtorok cserregő

sötétségé"-nek képével kezdődik a könyv, ez a
motívum bomlik ki a könyv közepén, az 59.
bejegyzésben, és a gyereksírás hörgő kórusá
nak képével zárul a mü,

Egyetlen metafora helyett: "a halál egyetlen
fontos témája" felé - "milljó metafora felől".

Káro/yi Csaba

pus különböztethctö meg. Kerényi György pl.
hangjegyes hivatkozással tudós tanulmányt ír
Bartók két visszatérő dallamfordulatáról.
Francois-Bernard Mache, Gergely kérdéseire
válaszolva, pergő társalgásban mondja el vé
leményét egyes Bartók-müvekröl. Vannak nyi
latkozók, akik hosszabb-rövidebb írásban rög
zítik cmlékeiket. mint Bacsák Erzsébet, Bar
tók magán-zongoratanítványa a harmincas
években.

Szomjas-Schiffert György zenetudós Egy
Bartók-zenemű - Négy régi népdal keletkezése
címmel kőzöl tanulmányt. Bartók mint zon
goraművész beutazta az első világháború előt

ti Magyarországot Kassától Fiuméig, Marosvá
sárhelytől Szabadkáig. Feltünöen sokszor
járt Szegeden, s Kőnig Péter zeneszerzővel és
városi zeneiskolai igazgatóval szívélyes barát
ságban volt. A szegedi kapcsolatot Bartók ha
tártalan szenvedélye - a magyar népzene is
mertté, mindenki számára hozzáférhetővé té
tele - teremtette meg. A 10-10 Bartók-Kodály
zongorakíséretes első magyar népdalos kiad-
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