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A frap páns for du la tok mo no tó ni á ja
mind un ta lan ott kí sért a kö tet lap ja in. 
Ugyan csak koc ká za tos nak érez het jük 
a több he lyütt a köz he lyes ség nyelv-
já té ká ban tes tet öl tõ szö veg igényt. 
Nem csak az an gyal-to posz túl írá sá ra, 
túl ját szá sá ra gon do lunk (az Es ter-
házy-fé le Hrabal köny ve óta kü lö nös 
óva tos sá got kí ván az an gya lok és 
az Úr börleszket cél zó antropomor-
fizációja), ha nem pél dá ul az olyan 
pa ra frá zi sok ra, me lyek az ere de ti szö-
ve gek hez va ló vi szonyt nem ren de zik 
át olyan ra di ká li san, hogy ko mo lyabb 
ér tel me és ered mé nye vol na en nek az 
át ren de zés nek: „Ami rõl nem le het 
iga zat mon da ni, ar ról ha zud ni kell.” 
(204.), „Sok van, mi cso dá la tos, de az 
ál lat nál nincs sem mi cso dá la to sabb” 
(208.) stb.

A tes ti ség nem min dig in do kolt 
tematizálása (pél dá ul Švejk és 
Samsáné vi szo nyá nak ér zé sünk sze-
rint fö lös le ges rész le te zé se) s az obsz-
ce ni tás, mely nek funk ci ó ja is le het ne, 
eb ben a (szöveg)világban in kább 
za va ró an hat. S for má lis kér dés nek tet-
szik, de nem lé nyeg te len az sem, hogy 
a pár be szé des ré szek köz pon to zá sa (a 
gon do lat je lek fe le más, csak az idé zett
szö veg után va ló hasz ná la tá val) pe dig 
a ki mó dolt ság ha tá sát kel ti.

A leg sú lyo sabb kér dés a szer ve zõ-
el vet ma gát érin ti. Krúdy, Hašek és 
Kaf ka szö veg vi lá ga az esz té ti zált lét-
ta pasz ta lat há rom alig-alig ta lál ko zó 
vál to za tát kép vi se li. Mû ve ik transz-
poétikus egy más ba nyi tá sa, alak ja ik 
egy más hoz kö ze lí té se – a re cen zens 
íz lé se sze rint – igen csak ag gá lyos 
fo gás. E há rom klas  szi kus élet mû 
(s az uta lá sok kal még meg idé zett 
többi…) oly an  nyi ra el té rõ lá tás mód-
dal és nyelv hasz ná lat tal jel le mez he-
tõ, hogy fé lõ: a transz po é ti ka, amely 
egyet len esz té ti kai ke ret ben ír ná szét
eze ket, vagy já ték ként nem lesz kel-
lõ kép pen ko moly, vagy ko moly sá ga 
fog ja nél kü löz ni a szük sé ges já té-
kos sá got. Vö rös nél sem egy ér tel mû, 
mi kö vet ke zett be (il let ve mi nek a 
be kö vet ke zé se van fo lya mat ban az 
ol va sás so rán); e so rok író ja egy elõ re 
tar tóz kod nék a ha tá ro zott ál lás fog la-
lás bo tor vál la lá sá tól.

A Švejk gyón ta tó ja, min dent ös  sze-
vet ve, rend kí vül iz gal mas ol vas mány. 
Oly an  nyi ra az, hogy a kér dé sek, ame-
lye ket föl vet s a ké te lyek, ame lye ket 
tá maszt, vol ta képp csak fo koz zák 
ér de kes sé gé nek él mé nyét s ere de ti sé-
gé nek ta pasz ta la tát. Ön tör vé nyû sé ge 
ezt is meg en ge di. Hi szen a po é ti kai 
au to nó mia, amely ép pen az esz té ti kai 
ide gen ség gel (más ko rok, al ko tók, 
mû vek vi lá gá val) va ló ta lál ko zás 
mû vé szi ak tu sá ból áll elõ, alig ha 
kép zel he tõ el kér dé sek tõl men tes s 
ké te lyek kel nem il let he tõ for má ban. 
A „fáj dal mas szó ra ko zás” (mint a 
fül szö veg hi vat koz ta írói cél) el éré se 
alap ve tõ en si ke rült. Az iga zi kér dés
in kább az: mi kö vet ke zik a fáj da lom 

és a szó ra ko zás után; mi lyen irá nyok
nyíl hat nak e mos ta ni mû bõl? Lesz-e 
tét je an nak, ami már meg van.

(Je len kor Kiadó, 2007)
Hal mai Ta más

mint ha ma azt mon da nánk, a ká no nok-
kal va ló nemtö rõ dés, a me nõ trend, a 
fõ áram lat fi gyel men kí vül ha gyá sa, 
nem pe dig va la mi fé le for mát lan, 
au to ma ti kus írást, ka o ti kus imp resz-
 szi o niz must kell ér te ni raj ta, hi szen 
Szentkuthy szá má ra a mû al ko tás lét-
re ho zá sá ban el sõd le ges sze re pe volt a 
kom po zí ci ó nak: „Igen is kell – nyi lat-
koz ta –, a leg na gyobb mér ték ben kell 
ke ret, szer ke zet, vé dõ gát, kü lö nö sen 
az én pró zám nak, hogy meg ment sen 
a part ta lan ság tól: a ka ted rá lis-ide ál 
bi zo nyí té ka és ga ran ci á ja le zá ró kom-
po zí ci ó ra va ló tö rek vé sem nek.”

Ki vé te les ér zé keny sé gû al ko tó ként 
az zal re a gál ta le a vi lág ese mé nye it, 
hogy fo lya ma to san ír ta a le he tõ leg-
rész le te sebb nap ló ját, meg szál lott ként 
je gyez te be nyo má sa it és gon do la ta it, 
ame lyek az tán a nap ló ból át szi vá rog-
tat va iro dal mi al ko tás sá szer ve sül tek. 
Az írás ál ta li meg szál lott ság lé nye gé-
ben az alá zat és az en ge del mes ség 
egyik for má ja, amel  lyel Szentkuthy 
alá ve tet te ma gát a vi lág ál ta li fag ga-
tott ság kény sze ré nek. Amíg õ ko no kul 
lo holt a vi lág, a ter mé szet, a lét, a hit, 
a tör té ne lem, a mo rál, a sze re lem vég-
sõ nagy kér dé se i nek nyo mán, ad dig a 
vi lág is fel tet te ne ki a ma ga kér dé se it, 
és ezek le jegy zé sé re kényszerítette. 
Az él mény, a be nyo más, a ta pasz ta lat 
csu pán ak kor vált szá má ra bi zo nyí tot-
tan meg élt nek, ha le ír ta a nap ló já ban. 
Ez a ma gya rá za ta an nak a so kak ál tal
idé zett meg ál la pí tá sá nak, mi sze rint 
él ni nem kell, ír ni kell. Szentkuthy 
ugyan is leg fõ kép pen az éle tet sze-
ret te, az élet bi o ló gi ai, mo rá lis és 
in tel lek tu á lis szent há rom sá gát, így 
maximájának a má so dik ré sze az iga-
zán hang sú lyos: a ta pasz ta lat csu pán 
a meg örö kí tõ meg je le ní tés nyo mán 
vá lik éle tes sé, ha már a te rem tés nek 
ele ve ké tes az ér tel me, az al ko tás ál tal 
ad junk leg alább ér tel met az em ber
egyé ni lé té nek.

Az se min den na pi do log, hogy egy 
író, aki ti zen nyolc éves ko rá tól fog va 
több mint hat év ti ze den át le nem tet te
ke zé bõl a tol lat, mû vé ben fo lya ma to-
san a nyelv ál tal ki fe je zett dol gok irán-
ti bi zal mat lan sá gát hang sú lyoz za, s a 
nyelv el vont sá gát és bi zony ta lan sá gát 
ne ga tí vum ként ál lít ja szem be a kép 
konk rét sá gá val és biz tos ér zé ki át él he-
tõ sé gé nek po zi tí vu má val. Szentkuthy 
stí lu sá ban emi att jut ki emelt sze rep a 
képiségnek, a leg ap róbb pik tog rá fi ai 
le írás nak és a leg pa za rabb me ta fo-
ri kus ta u to ló gi á nak. Eh hez vi szont 
egyet len do log áll anyag ként és esz-
köz ként ren del ke zé sé re, a nyelv, ami 
min den ér tel me zé si köz meg ál la po dás 
el le né re tö ké let len esz kö ze a tel jes-
ség ki fe je zé sé nek, ezért ma ga is a 
szün te len ke re sés és elem zés tár gya. 
Er rõl 1988-ban a kö vet ke zõ ket nyi-
lat koz ta Szentkuthy a Nép sza vá nak
kér de zõ Se bes tyén Ilo ná nak: „Írói 
szán dé ka im meg va ló sí tá sá hoz szük-
sé ges ma gyar nyel vet nem ké szen 

„Elõkelõ ide gen
a ma gyar iro dalomban”

(Az élet fag gatottja.1
Beszélgetések Szentkuthy Mik lóssal.

Szerkesztette Mol nár Már ton)

Ami lyen zse ni á lis író, olyan cso dá-
la tos elõ adó volt Szentkuthy Mik lós.
Aki lát ta Je les And rás port ré film jét, 
Réz Pál videobeszélgetését, eset leg
ol vas ta ez utób bi (Har mo ni kus té pett 
lé lek, 1994) vagy Kabdebó Ló ránt 
be szél ge tés so ro za tá nak (Fri vo li tá sok 
és hit val lás ok, 1988) könyv vé szer-
kesz tett óri ás mo no lóg ját, meg gyõ-
zõd he tett ró la, hogy Szentkuthy sze-
re tett és tu dott be szél ni. Dra ma ti kus 
re to ri ká ját ugyan úgy szer kesz tet te és 
épí tet te, mi ként írá sos mû ve it, ugyan-
úgy ci ká zott mon da ta i ban tör té ne lem, 
mû vé szet, tu do mány, in tim val lo más 
és ki nyi lat koz ta tás, mik ro szko pi kus 
na gyí tás és koz mi kus túl zás, mint 
re gé nyei fe je ze te i ben, ugyan olyan 
arány ér zék kel for dí tot ta szó vicc be, 
ör dö gi ön iró ni á ba a döb be ne tes tar tal-
ma kat, mi ként szi por ká zó pró zá já ban 
tet te. Hu szon hat éven át is ko lá ban 
ta ní tott, s ter mé szet sze rû en min dig 
õ volt az is ko la szó no ka, ami kor 
ud va rolt, orá ci ós ké pes sé ge it csil log-
tat ta, mi dõn nyi lat ko zott, élõ szó ban 
elõ adott – te át rá lis gesz tu sok kal alá tá-
masz tott – mû al ko tá so kat nyúj tott át 
kér de zõ jé nek. Meg gyõ zõ dés sel ál lít ha-
tó, hogy a pró za és a nap ló írás mel lett 
a be széd, ami ná la min dig szín pad ra 
kí ván ko zó szí né szi ala kí tás is egy ben
– le gyen az ima, szép te vés, nyi lat ko-
zat, be szél ge tés, elõ adás – há rom alap-
mû fa já nak egyi ke volt.

A leg el ké pesz tõbb, amit egy író 
ál lít hat, az, hogy so ha nem vol tak
mû vé szi szán dé kai. Szentkuthy ezt 
mû ve i ben, nap ló i ban, nyi lat ko za ta i-
ban mind un ta lan is mét li, alá is húz za,
ha va la ki nek eset leg át sik la na fe let te a 
szö ve get pász tá zó te kin te te. So ha nem 
akart hi va tá sos író len ni, en nek el le né-
re foly ton írt, nap lót, re gényt, no vel lát, 
de – a Prae ki vé te lé vel – nem iga zán
a mû al ko tás „meg csi ná lá sá nak” tech-
ni kai-esz té ti kai kér dé sei fog lal koz tat-
ták, ha nem azo kon túl lép ve és túl mu-
tat va a vi lág és az élet vég sõ kér dé se it 
bo goz ta, meg a vá la szok két ség beej tõ 
hi á nyát lel tá roz ta. „Az egész vi lá got 
meg mu tat ni – a goe thei »die Ganze 
Welt« ide ál ja –, ez volt a szán dé kom” 
– nyi lat koz ta 1968 ele jén. A mû vé szet-
tel va ló nemtö rõ dés ná la an  nyit je lent, 
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kap tam, ama bi zo nyos (rossz daj kák 
ál tal gyak ran meg sa va nyí tott) hí res 
anya tej jel. Va gyis? Ak kor? So kat, 
so kat kell ta nul nom. Ta nu lok elõ ször 
a nép nyelv bõl. Most ol vas tam karcsai 
nép me sé ket (A ki rály vi rá gos kert je). 
Bi zony kö vér re hí zott jegy zet fü ze tem 
a be lé je szor go san gyûj tött leg íze-
sebb, plasz ti ku san le- és ki ta pint ha tó 
ki fe je zé sek tõl. Ta nu lok má sod szor a 
ré gi ma gyar nyelv bõl. Akár né pi, akár 
ré gi ma gyar nyelv rõl van szó, a kö zös 
és az örök for rás min dig ma ra dan dó-
an Arany Já nos. És, és? Tá vol va gyok
azok tól, akik (fél re is mer he tet le nül, 
igaz ma gyar ság tól és igaz köl tõ i ség-
tõl tá vol) szen vel gõ szno biz mus ból 
ájul doz nak pél dá ul a Károli-biblia 
»veretes« ré gi es sé gé tõl. Ta nu lok 
har mad szor min den fé le ut ca nyelv-
bõl, jassz ból, ar gó ból, szleng bõl, tol-
vaj nyelv bõl. Böl cses ség, szel lem, 
jo gos ci niz mus, já ték, Sá tán, kri ti ka, 
hu mor, fan tá zia, me ta fo ra, ma ni e ris ta 
ál arc, buk fenc, köl té szet, nagy ze ne, 
link ze ne – csak úgy árad be lõ le! A 
por nog rá fi ák ban sze rep lõ ak ci ók és 
ob jek tu mok: hol a Szentivánéji álom 
köl té sze té be, a ba rokk lí ra (igen!) 
lá to má sos ha son la ta i nak vi lá gá ba ruc-
can nak, hol meg egész sé ges blasz fé-
mi ák kal rö hö gik ki ezek az »álnevek« 
az ál sze mér mes prü dé ri át vagy ten ger
szo ci á lis kép mu ta tást.

Ta nu lok ne gyed szer ren ge te get 
ter mé szet tu do má nyi köny vek bõl. 
Most, hogy Szent Orpheus Bre vi á ri-
u má nak ötö dik és utol só kö te tén dol-
go zom, ös  sze gyûj töt tem elõ ké szí tõ 
jegy ze te im pa go dá it és kár tya pak li ja it 
– bi zony jól hí zott há nya da ezek nek 
a jegy ze tek nek: bõ sé ges, pon tos, hû sé-
ges szó sze det, pél dá ul a »88 szí nes
oldal« so ro zat ban meg je lent Ví zi és 
mo csá ri nö vé nyek fü zet bõl (Botta 
Pál)... Tün dér fá tyol, iszap tár su lás, 
le vél hón alj, le be gõ hí nár, mi rigy szõ-
rös ru ca cse me ge, le cse pült és tör pe... 
kell-e több? Ta nu lok ötöd ször (ki 
nem apa dó for rás!) ilyen köny vek bõl: 
Épí té szet tör té ne ti és épí té szet el mé le-
ti ér tel me zõ szó tár (Ma jor Máté)... 
Füg göny fal, fu tó ku tya, csil lag fo nat, 
brutalizmus stb. – az ilyen sza vak,
fo gal mak, áb rák szin te sü völ tõ se bes-
ség gel to lak sza nak ha son la ta im ar ze-
nál já ba.”

Aki nek nem volt mód ja el ol vas ni 
a be ve ze tõ ben em lí tett két in ter jú kö-
te tet, ilyen, és eh hez ha son ló cse me-
gék re lel Az élet fag ga tott ja lap ja in. 
A Szentkuthy-jelenséghez ki tû nõ 
ka la uz ként szol gá ló, az író val ké szí-
tett ri por to kat egy be gyûj tõ, nagy 
for má tu mú kö tet több mint négy száz
ol da la egy ben ar ra utal hat, hogy 
Szentkuthy az új ság írók (és a kö zön-
ség) fo lya ma tos ér dek lõ dé sé nek cél ke-
reszt jé ben állt. Pe dig de hogy. A kö tet-
hez utó szót író Tom pa Má ria pre cíz
sta tisz ti ká já ból ki tû nik, hogy a Prae
cí mû re gé nye fo gad ta tá sá nak bot rá-
nya avat ta ri port alan  nyá Szentkuthyt 

1934-ben, majd min den ak ti vi tá sa és 
írói for má tu má nak to váb bi ki bon ta-
ko zá sa har minc egy éven át egyet len
ri por ter ér dek lõ dé sét se kel tet te fel. 
Má sod szor se ma gá ról, ha nem egy 
má sik „bot rá nyos” író ról, Joyce -ról 
fag gat ták, a hos  szú szü net után csak 
1968-ban ké szült ve le in ter jú, amely-
ben vég re sze mé lyé rõl kér dez ték.

Fel te he tõ en pe da gó gu si vé ná ja 
és gya kor la ta, kény sze res szí né szi 
ösz tö ne, vi zu á lis gon dol ko dás mód ja 
és szín pa di kép ze le te ját szott köz re 
ab ban, hogy a leg ös  sze tet tebb kér-
dé se ket, a leg ne he zebb té má kat is 
görcs men te sen, kön  nyed tár sa sá gi stí-
lus ban, já té ko san, bõ ség tõl csor du ló 
hu mor ral ad ta elõ. Egyik in ter jú já ban 
az ön gúny ná la szo ká sos ma lí ci á já-
val meg is je gyez te: „So kak nak ez 
na gyon meg le põ is volt, hogy ni ni, a 
Prae hiperkomplikált szer zõ je mi lyen 
vi lá go san és egy sze rû en is tud be szél-
ni.” Mû ve meg ér té sé hez szám ta lan 
fo gó dzót ad az in ter júk so rá ban. Het-
ven ötö dik szü le tés nap ján pél dá ul 
ar ról kér dez te Kepes And rás a Stú dió 
’83 te le ví zi ós adás ban, hogy mi ért
nem ol vas kor társ szép iro dal mat. 
Szentkuthy vá la szá ban ar ra is utalt, 
hogy mi lyen iro dal mat ked vel, mi lyen 
iro dal mat ír: „... amen  nyi re mó dom-
ban áll, a vi lág egye te mes át öle lõ 
meg is me ré sé re tö rek szem, és ha ol va-
sok egy leg ma ga sabb ní vó jú re gényt, 
ab ban is több nyi re ar ról van szó, hogy 
Man ci ka nyit va hagy ta az ab la kot, és 
Jós ka er re nát hás lett. En gem pe dig
ami ér de kel: a vi lág ke let ke zé se, a 
vi lág vé ge, Jé zus Krisz tus, Ze usz, az 
as  szír mi to ló gia, a sej tek mû kö dé se, 
hogy ha már itt va gyok ezen a vi lá-
gon egy pár per cig, ugye, a va ló sá got 
is mer jem meg. Még a leg ma ga sabb 
ní vó jú re gé nyek sem elé gí te nek ki, 
mert nem ter mé szet tu do mány, nem 
fi lo zó fia – a szó leg ne me sebb ér tel-
mé ben, mert fi lo zó fia cí men an  nyi 
rom lott és se lejt áru for gott és fo rog,
nem mond ha tom, hogy köz ké zen, hál’ 
is ten nek nem köz ké zen, csak bi zo-
nyos ke ze ken, hogy a fi lo zó fia szót 
alig me rem ki ej te ni.”

Az élet fag ga tott ja kö te tet leg jobb
ce ru zá val a kéz ben ol vas ni, mert 
mind un ta lan szen ten ci a ként hang zó 
mon da tok kí ván ják alá hú zás sal va ló 
meg je lö lé sü ket. Az in ter júk pe dig 
nem csak a vá lasz adó ról, ha nem a 
kér de zõk so ka sá gá ról is több min dent
el árul nak, görcs rõl, me rev ség rõl, ér tet-
len ség rõl ta nús kod nak a kez det ben, 
majd a fel sza ba dult ság, a kön  nyed ség, 
a fel ké szült ség, a ta lá lé kony ság is fel-
so ra ko zik mel let tük. Az ilyen ár nyalt-
ság mel lett iga zán meg le põ, hogy a 
leg el sõ, 1934. má jus 18-án meg je lent, 
az írót is meg szó lal ta tó cikk név te len-
ség be bur ko ló zó szer zõ je már a cím-
adás sal su gall ta, hogy ná la „át jött”
Szentkuthy. Írá sá nak cí me: Pi ros 
kö röm és 25 bí bo ros a re ne szánsz ból,
amit per sze Szentkuthy vá la szá ból 

emelt ki. Ugyan ak kor az új ság író haj-
szál pon to san meg lát ta az el sõ re gény-
ben Szentkuthy ké sõb bi mû vé sze té-
nek lé nye gét, ami kor a kö vet ke zõ ket 
ír ta tu dó sí tá sá ban: „Az élet min den
vo nat ko zá sa szin te nyü zsög, forr és 
ka va rog itt: a mon dat ele jén nõi ka lap-
ról, kö ze pén a leg újabb né met me ta fi-
zi ká ról, a vé gén a ta vasz ról van szó.” 
Ez va ló ban Szentkuthy, Szentkuthy 
va ló ban ez.

Az élet fag ga tott ja ki vá ló ka la uz 
a maj da ni Szentkuthy-olvasók szá-
má ra. Szentkuthy Mik lós élet mû vét 
a sza ka dat lan ön vizs gá lat ok ered-
mé nye ként lét re jö võ val lo más ként 
kell ér tel mez nünk, a Fri vo li tá sok és 
hit val lás ok in ter jú kö tet ben, il let ve a 
Szentkuthyval foly ta tott be szél ge té-
se ket egy be gyûj tõ mos ta ni könyv ben 
köz re a dott ösz  sze fog la ló it a val lo-
má sok es  szen ci á já nak, lé nye gi ki vo-
na tá nak kell te kin te nünk, az ál ar cot 
le ve tõ, és a le ve tett ál arc mö gött száz 
újab bat lo bog ta tó író ön le lep le zés é-
nek. A szél sõ sé ge ket olyan szí ve sen 
har mo ni zá ló szer zõ a ki tá rul ko zá sa-
i ban is író ként szó lal meg, va gyis
szí ve sen mos sa egy be a ma gán em ber 
Pfisterer Mik lós és az író Szentkuthy 
Mik lós ka rak ter je gye it, köz ben fel na-
gyít és minorizál, tú loz és sze rény-
ke dik, retorizál és sti li zál, fel tár és 
el ta kar, hí ze leg és teoretizál, lirizál 
és vas ko san go rom bás ko dik – ad ja, 
ami a lé nye ge. Pfisterer Mik lós 
em be ri mi vol tá ban se volt a min den-
na pi ság gal vá dol ha tó, de Szentkuthy 
Mik lós írói en ti tás ként ma ga volt a 
stí lus, egy elõ ke lõ ide gen a ma gyar
iro da lom ban. Ta lán ne ki si ke rült 
egye dül meg va ló sí ta ni a moderni-
tás nagy ál mát és élet té sti li zál ni a 
mû vét, ugyan ak kor mû al ko tás sá él ni 
(sti li zál ni) éle tét.

Ezt az éle tet sok ti tok, il let ve an nak 
tû nõ tény fe di, ugyan is Szentkuthy, 
mi ként a kö tet bõl is ki de rül, szí ve-
sen épít get te ma gán mi to ló gi á ját, s 
mi vel igye ke zett tá vol tar ta ni ma gát 
a tár sa sá gi élet tõl, mert al ko tói-tech-
ni kai szem pont ból fon tos nak tar tot ta 
a ma gányt, le gen dák ke ring tek élet vi-
te lé rõl, több eset ben nem alap ta la nul. 
Az vi szont nem igaz, hogy zord, 
mo gor va, a ma gány ba be le ke se re dett 
kü lönc lett vol na, aki ele fánt csont tor-
nyá ban med dõ köl dök né zés bõl me rí-
tet te ih le tét. So ha nem volt ma gá nyos, 
csak a nõk oda adó tár sa sá gát job ban 
ked vel te a tu dá lé kos és fél mû velt 
en tel lek tü e lek ba ba zsúr já nál, vi szont 
az õszin te ér dek lõ dés elõtt meg nyí-
lott, köz vet le nül, len dü le te sen és 
élet tel te li be szél ge té se ket foly ta tott. 
Aki csak egyet len Szentkuthy-regényt 
el ol va sott, tud ja, hogy an  nyi ra sze re-
tett él ni, és an  nyi ra sze ret te az éle tet,
hogy ele ve nem le he tett társ ta lan, 
mord és el uta sí tó. Mû vét a ma gyar
iro da lom mind ed dig nem dol goz ta fel 
iga zán, mi ként Ham vas Bé lá ét sem. 
Azt bi zo nyá ra töb ben tud ják, hogy 
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el sõ meg je lent mun ká ját rop pant ér tet-
len ség fo gad ta, köny ve, a Prae me te-
or kõ ként rob bant be a ma gyar iro da-
lom ba, de az bot rány kõ ként uta sí tot ta 
el, ta lán azt is, hogy a Szent Orpheus 
Bre vi á ri u ma so ro zat el sõ kö te te is 
bot rányt kel tett, er kölcs te len sé get és  
val lás gya lá zást szi ma tolt a cen zor 
meg az ügyész ség egy aránt. Hi szem,
hogy Szentkuthy ezen vi se lt dol gai 
fe lõl töb ben hal lot tak, mint ahá nyan
el ol vas ták az em lí tett re gé nye ket, 
így ér de mes nek tar tom ide má sol ni 
az Új Írás Pá lyám em lé ke ze te so ro za-
tá ban 1976 má ju sá ban meg je lent ter-
je del mes val lo más ból azt a rész le tet, 
amely bõl ki de rül, hogy pon to san mi 
is volt az alap ja és a tár gya a vád nak:
„…alighogy Orpheusom el sõ szá ma 
(Ca sa no va) meg je lent, meg je lent va la-
mi más is – egy alig ol vas ha tó gé pelt 
rongy pa pír a Ma dách Gim ná zi um ban, 
ahol an nak ide jén leg kez dõbb ta nár-
ként mû köd tem. A hi va ta los pa pír 
ama szív de rí tõ tényt kö zöl te ve lem 
(1939), hogy az ügyész ség »vád alá 
helyezte« Ca sa no vá mat, még hoz zá 
a köz er köl csi ség meg sér té se és val-
lás gya lá zás mi att. (Nem min den na pi 
fel adat volt, kéz be sí tés után, két 
an gol órát »leadnom« Shel ley és Keats 
köl té sze té rõl.) – Mi vel sér tet tem meg 
a köz er köl csöt? Ez zel: »...Velencében 
szû kek az ut cák, óri á si ak az ab la kok 
és így egész misz ti kus-ké nyel me sen... 
be le het lát ni a nõ höz: ott ho ná ba, 
ágyá ba, le ve sé be, lavórjába.« – Mi vel
ta pos tam be le a val lás ba? Elöl já ró ban, 
kö zöl nöm kell, hogy a könyv 11. pont-
já ban ar ról be szé lek a gyer mek Ca sa-
no vá val kap cso lat ban, hogy Ve len-
cé ben (új év kor?) szo kás volt, hogy 
a pré di ká ci ót nem fel szen telt pap 
mond ta, ha nem Jé zus gyer mek sé gé-
nek em lé ké re egy ve len cei gyer mek, 
és ez ne kem vég te le nül ro kon szen ves 
volt. Ezt a bün te ten dõ he lyen így fe jez-
tem ki, töb bek kö zött: „Foly ton csak 
azt érez zük, hogy Ca sa no vá nak jo ga 
van pré di kál ni, itt va la mi egé szen 
lo gi kus, egé szen kép mu ta tás-men tes 
do log tör té nik. Is ten akar ja, hogy a 
pré di ká ci ót ne Szent Já nos mond ja, 
sza kál lal a pusz tá ban, ha nem egy 
sze rel mes csibész...« Ezt az új sü te tû 
cen zor és az ügyész ség úgy for dí tot ta 
el le nem, hogy  – ? »Sz. M. ar ra ta nít ja 
a ke resz tény Ma gyar or szá got, hogy a 
temp lo mok ban ne hi va tá sos pa pok, 
ha nem csir ke fo gók prédikáljanak«. 
Leg na i vab ban vé dõ ügy vé dek hez 
ro han gál tam, ter mé sze te sen nem 
vál lalt sen ki se sem mit mel let tem, 
vé gül is az ak ko ri ko ro na ügyész állt 
mel lém: mel lé ál lá sa ab ban állt, hogy 
a vá dat el ej tet ték, vi szont köny vem 
ter jesz té sét be til tot ták. 1940–42-ben, 
a há bo rú alatt, már csak a gé pelt
kéz ira tot kel lett cen zú ra cél já ból be ad-
nom: kis vagy nagy meg le pe té sem re 
a kéz irat ba be le se néz tek – ész nél kül
csap kod ták a meg je le nést en ge dé lye-
zõ kék stemp lit kb. 20–20 ol da lan ként 

mû ve im be – pél dá ul a leg éke sebb 
»imprimatur«-t ar ra a kép zelt kí nai
tör té net re, mely a hit le riz mus alig lep-
le zett vé res ki gú nyo lá sa volt!”

A Bre vi á ri um-so ro zat Eszkoriál
(1940) cí mû ré szé ben Szentkuthy a 
hit le riz mus för tel mes pa ró di á ját ír ta 
meg kí nai ál arc ban, ben ne az ál lam-
ren det vé dõ Kon fu ci us és az anar-
chi kus misz ti ka kép vi se lõ je, Lao-ce 
nagy vi tá já val. Ez vi szont már egy 
má sik tör té net, ami hez ta lán el jut az 
is, aki az in ter jú kö tet ál tal is mer ke dik 
Szentkuthyval.

1 A Szentkuthy Mik lós Ala pít vány 
ar chí vu má ban õr zött saj tó gyûj te mény bõl 
a szö ve ge ket és a fo tó kat vá lo gat ta, a kö tet
anya gát az ere de ti szö ve gek kel egy be ve tet-
te és az utó szót ír ta: Tom pa Má ria.

(Ham vas In té zet, Bp., 2006)
Fe ke te J. Jó zsef

Ta más szûk sza vú in for má ci ói tá jé koz-
tat nak ar ról: „egy ko ri mun ka tár sak, 
tan szé ki kol lé gák, a pé csi jo gi kar, 
köz gaz da ság -tu do má nyi kar és böl-
csész kar ok ta tói, más ha zai és ha tá-
ro kon tú li egye te mek ok ta tói, ku ta tói, 
il le tõ leg ta nít vá nyok: va la men  nyi en a 
szû kebb, sze mé lye sebb szak mai, ba rá-
ti vagy is me rõ si kör tag jai” let tek szer-
zõk ké, akik nek ke zét sem tar tal mi, 
sem mû fa ji te kin tet ben nem kö töt ték 
meg a fel ké rõk, sõt kész tet ték a le en-
dõ Festschrift-írókat sze mé lyes hang-
vé tel re, fi lo zo fi ku sabb fej te ge té sek re, 
ba rá ti em lé ke zés re is, mind ar ra, „amit 
az em lé kek fel tö ré se ki hoz be lõ lünk”. 
Eb bõl ere dõ en azu tán a kö tet „a 
ma gyar ság és Eu ró pa, a tár sa dal mi 
élet, a gaz da ság, jog, er kölcs, kö zé le ti-
ség leg kü lön fé lébb té ma kö re it je le ní ti 
meg”. Et tõl pe dig a könyv „mû fa ji lag 
sem egy sé ges, a spekt rum a gaz da gon 
do ku men tált ta nul má nyok tól a po le-
mi kus köz éle ti pub li cisz ti ká ig ter jed. 
Mint ahogy meg fér ben ne a né ze tek 
és vér mér sék le tek sok szí nû sé ge is”. 
(8. o.)

A szer kesz tõk szá raz val lo má sa fel-
szí nes ol va sat ban szin te csak an  nyit 
„üzen”: hát ilyen, ilyen ve gyes, ilyen 
kor társ sors kér dé se ket fel mu ta tó ez 
a könyv, mert hát jó sze ri vel csak is 
„olyan nak szán tuk, ami lyen re mé-
nye ink sze rint lett, mert ar ra tö re ked-
tünk, hogy meg fe lel jen Fü löp Mik lós 
en cik lo pé di kus mû velt sé gé nek, a 
ma gyar ság irán ti el kö te le zett sé gé nek, 
po li ti kai, vi lág né ze ti és em be ri nyi tott-
sá gá nak”. (Uo.)

Sa já tos meg ol dás, de mind azok-
nak rop pant mód se gí tõ is, akik nem 
kel lett, hogy tud ják ed dig, ki (vagy 
ki volt) Fü löp Mik lós, hogy sze re pel 
a kö tet ben élet raj zá nak is mer te té sén 
túl egy sa ját írá sa is, to váb bá egy 
Andrássy Györg  gyel kö zö sen írott 
dol go za ta, mely 1992-ben a Jo ur nal 
of Interdisciplinary Studies ha sáb ja-
in je lent meg né mi leg kur tí tott for-
má ban, s most az ere de ti ame ri kai 
an gol szö ve get for dí tot ták ma gyar ra, 
ki egé szít ve a hi ány zó ré szek kel. A 
szer zõ társ mint egy ol dal nyi láb jegy-
ze te ap ró lé ko san tá jé koz tat a cikk 
ké szü lé sé rõl, pub li ká ció elõt ti vi tá i-
ról, is me ret ter jesz tõ szán dé kú tó nu-
sá nak oka i ról és sa já tos nyil vá nos 
éle té rõl – de ezt nem mél tó rög tön 
mes ter kélt ma gya ráz ko dás nak te kin te-
ni: olyan mélyértelmû mó don ke re te-
zi a kö te tet, pár ban Fü löp Mik lós zá ró 
ta nul má nyá val, a Sza bó De zsõ írá sa-
i ban meg nyi lat ko zó ma gyar ság- és 
Eu ró pa-kép prob le ma ti ká i val, hogy 
szin te át öle li a két írás a töb bi szer zõ
opuszait. Mint ha va la mi ör dö gi szer ve-
zõ ha tás ül ne a két írá son, po ko li erõ 
és su gár zás, mely nek egé sze va la hol 
tény le ge sen is kör vo na laz za, ki fe je zi, 
ih le tett kö zeg be eme li Fü löp Mik lós 
pá lya ívét, élet út ját, gondolatiságát…

Egy em lé ke zés meg ké sett sé ge, egy 
em lék kö tet jelenkorisága, s a szer zõi

Fülöp Mik lós em lékére
(Emlékkönyv. Fü löp Mik lós

születésének öt venedik
évfordulójára)

Egy em lé ke zés min dig meg ké sett. 
Fõ kép pen azért, mert kény te len-kel-
let len a va ló ság kí nos hul lám zá sát 
kö ve ti, mert az idõ mú lik el fö löt te 
és elõt te, vagy mert ter mé sze té bõl 
adó dó an csak lassúdadan kö vet he ti a 
tör té nõ tör té nel met, az el mú ló lé tet. 
Egy em lék kö tet azon ban so ha sem 
le het meg ké sett. Már csak azért sem, 
mert a túl élõk tisz tel gé sét hor doz za, a 
be tû mél tó sá gá val ál lít em lék mû vet 
va la ki nek, aki er re mél tó volt, s mert 
mind ez zel in kább elõ se gí ti a to vább-
élést, mint sem meg erõ sí te né az el mú-
lás kény sze rét.

Az az Emlékkönyv, mely al cím é-
ben is a fe szé lye zett ség nél kü li tá vol-
ság tar tó meg ha tá ro zást hor doz za: 
Fü löp Mik lós szü le té sé nek öt ve ne dik 
év for du ló já ra, az 1956-ban szü le tett 
és 2000 már ci u sá ban el hunyt egye te-
mi ad junk tus ra gon do lók ki ad vá nya. 
Szer kesz tet te Andrássy György, 
Nemessányi Zol tán és Var ga Ta más.
Nem lesz nek/le het nek so kan, akik 
majd föl kap ják fe jü ket: „nicsak, mi ez 
a kö tet, ezt még nem olvastam…!”. S 
még ke ve seb ben lesz nek majd, akik 
ezt bán ni fog ják, mert tu da tá ban van-
nak, mit veszítettek…

A re cen zens fel ada ta per sze nem 
le het a ke gye let gya kor lá sa, sem az 
ol va sói bán kó dá sok elõ idé zé se. S 
mert hogy nem is is mer te (saj ná la tá ra) 
ezt az em bert, így ké pes le het/lesz
kép ze tet for mál ni ar ról, ki re és mi ért
em lé kez nek a Töb bi ek, a szer kesz tõk 
szer zõ tár sai, hu szon egy pá lya társ, 
ok ta tó társ, kor társ. A rö vid re for mált 
elõ szó ból Andrássy György és Var ga 


