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Kerber Balázs

A „kor” mint fantáziatér
Vizualitás és történelmi képzelet Szentkuthy Miklós 
Fejezet a szerelemről és Cicero vándorévei című regényeiben

„Önálló” történelem

Szentkuthy regényeiben a vizualitás, a láttató igény fokozott jelenléte izgalmasan kapcsolódik össze 
a történelemnek mint jelenségnek értelmezésével, megközelítésével. Szentkuthy a történelmet 
mintha a látás örömén, a látás „őrületén” keresztül vizsgálná, s talán ezért is kezdi több művét a 
fókuszálás gesztusával; ezért indulhat a világ felépítése a kép „élesítésével” vagy épp árnyalatos 
elmosásával. Az álomszerű motívumok, eszközök egyszerre teszik valószínűtlenebbé és fizikailag 
teltebbé is az ábrázolt helyszíneket. A Fejezet a szerelemről1 (1936) című regényt például hosszú 
tájleírás nyitja, mely a precízió elemeit szabadon vegyíti a fantázia oldottságával, határfeszegetésével. 
Olykor a képzelet mintegy feltöri az anyagi pontosság „héját”, ahogy ezt már az első mondatban 
észlelhetjük: „A katedrálist oly szorosan a hegy szinte függőleges lejtőjén kezdték építeni, hogy a 
gótikus fehér bordák közé építés közben behajolt a lombok, levelek, ágak lányos ellengótikája.”2  
A „lányos ellengótika” kifejezés, az előbújó férfi-nő ellentét, illetve a növények „női” ellenstílusként 
való érzékelése azonnal valami érdekes, démoni jelleget csempész az először „szabályosnak” tet-
sző, szinte a tizenkilencedik századot idéző hangvételbe. Ám ezektől a különös „ízektől” maga a 
szerkezet, az „építmény” egyáltalán nem semmisül meg, hanem erősebbé, megfoghatóbbá válik. 
Az „ellengótika” valóban ellenburjánzást kelt, amitől a történelmi tér kiemelkedik, egyszersmind 
légies lesz. 

Máskor a precizitást a játék, a paródia enyhíti (vagy fokozza): „A város alacsony, édeskésen, 
háziasan puffadt, zöld lombok között feküdt ‒ öt házinyúl, ha csillag alakban vesz körül egyetlen 
káposztatorzsát, mutatja ilyenformán tojásdad hátát.”3 Az egymás mellé állított két kép analógiája 
mintha megfelelne a pontos ábrázolás, láttatni kívánás gesztusának, ugyanakkor a második nyilván-
való humort, abszurditást hordoz, elemelve az alakulóban lévő, fiktív közeget saját kontextusától. 
A rendre betüremkedő különösségek, fantáziaelemek Szentkuthy esetében egyszerre szolgálják 
a „rekonstrukciót”, egy korszak újrarajzolását (legalábbis az arról születő saját vízió bemutatá-
sát), illetve az „ellenvilág” megteremtését. Világ és ellenvilág azonban rendre összeolvadnak a 

1 Szentkuthy Miklós, Fejezet a szerelemről, Bp., Szépirodalmi, 1984, 404. 

2 Uo., 9. 

3 Uo. 
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Szentkuthy-féle poétikában, mert az elbeszélő történelmi terét mindig keresztezi annak fantasy-szerű 
ellentettje (vagy kiegészítője). Az elbeszélés nemcsak az ismeretek segítségével „lép” vissza egy – 
bármily szubjektív formában is, de – újraalkotható korba, hanem szándékosan önállósítja is magát, 
s bizonyos pontokon abszolutizálja a fikciót. 

Ezt a vonást már önmagukban erősíthetik az olyan jelzős szerkezetek, mint: „csókkaszáló 
denevérek”,4 vagy a szintén a Fejezet a szerelemről nyitóleírásából való egyik hasonlat: „a környező 
dombok megduzzadtak a rikító holdsugártól, mint vitorlák a széltől, vagy mitikus lányok méhe 
ismeretlen madaraktól.”5 A „mitikus” jelző nem véletlen, hiszen a regény már itt elkezdi létrehozni 
saját mitológiáját, saját lényeit, melyek a „rekonstrukció” vágyát nyomban a „konstrukció” felé 
mozdítják; a megjelenő középkori Itália valamiféle „autonóm” Itália lesz a maga hangulataival, 
kreatúráival. Az olvasó kitapinthatja a retorikailag érzékletesen felépített „korszakot”, de közben 
a szöveg öntörvényűsége érezhetően jelentkezik, és más irányokba mutat, noha hangsúlyozottan 
nem törli el az „elsőnek” nevezhető olvasatot, még nagyobb „rendellenességek” feltűnésekor sem. 
A Szentkuthy-leírások olvastán többször támadhat az a képzetünk is, hogy a szerves struktúrákból, 
a materiális bőségből rendszeresen hullanak elénk egy áttűnőbb, illusztrációszerűbb szemlélet 
szilánkjai, melyek mozaikossá, forgácsossá teszik az analízis látszólagos egyneműségét. 

Az említett technika olykor a képregénykockákat juttathatja eszünkbe, s ez a kulturális regiszter 
egyáltalán nem esik távol Szentkuthy szemléletmódjától, akit a képek, a fényképek sokszor jobban 
inspiráltak, mint az irodalmi művek.6 Az író maga idézi fel Frivolitások és hitvallások7 című önéletrajzi 
interjúkötetében, hogy a Prae egyik „főszereplőjét”, Leatrice-t részben Marion Douglas színésznő 
fotója ihlethette,8 illetve a PAN című olasz folyóirat borítója szolgált modellül a cím négy betűjéhez 
(PRAE) az 1934-es kiadás fedőlapján.9 Szentkuthy később, az 1940-es években, gyakran egészen 
„rajzfilmszerűnek” mondható stílust kezd alkalmazni egyes regényeiben, így a csak a szerző halála 
után megjelent Cicero vándoréveiben10 is. A rajzfilmszerűség nemcsak a leírások karikaturisztikusnak 
is tekinthető túlzásaiban érhető tetten, de a figurák megformálásában, kezelésében is. Ez a könnyed, 
tulajdonképpen a spontaneitásban bízó írásmód igen ritka jelenség a magyar irodalomban. Szent-
kuthy látszólag „szervetlen”, vagyis az adott jelenetben – a cselekményt vagy a gondolatmenetet 
tekintve – nem nélkülözhetetlen játékokat, tréfákat is megenged narrátorának, s ezzel szinte sugallja 
az impresszionisztikus mesélőkedv, a „festés” elsőbbségét. De a karikatúra és a torzítás poétikai 
eszközei köthetők ahhoz a bábszerű megjelenítéshez is, melyhez Szentkuthy a pszichoanalitikus 
ábrázolásmód elleni lázadásában folyamodik. Az író az anyag, az anyagiság tobzódását azért is tekinti 
elsődlegesnek a lélekelemzéssel szemben, mert úgy véli, hogy az emberi test, mint biológiai-fizikai 
produktum, sokkal bonyolultabb a pszichénél. „Az emberek azt hiszik, hogy lelkiállapotoknak, 
viselkedéseknek jaj milyen bonyolult belső mozgatói vannak, jaj de összetett, jaj de paradox, jaj 

4 Uo., 10. 

5 Uo. 

6 Ld. Hegyi Katalin, Szentkuthy Miklós, Szeged, Elektra, 2001 [Élet-Kép Sorozat], 39.

7 Szentkuthy Miklós, Frivolitások és hitvallások, Bp., Magvető, 1988, 686. 

8 Ld. Uo., 327. 

9 Ld. Uo., 328. 

10 Szentkuthy Miklós, Cicero vándorévei, Bp., Szépirodalmi, 1990, 389. 

Szentkuthy Miklós



|103

de ambivalens. Valójában? – a tíz ujjunkon meg tudjuk számolni ezeket az összetevőket. Fizikai 
létünk, bőrünk, csontunk, idegeink, csontvelőnk: hiperkomplikáltak.”11 – mondja az író a Frivoli-
tások és hitvallásokban. A bábfigura, a „rajzolt” figura előtérbe állítása így tulajdonképpen kételyből 
is fakad; egy komplexnek tetsző, de a szerző szerint mégsem igazán összetett rendszerrel szemben 
táplált kétségekből. A „báb” másfelől épp a mitikum, az egyszerűbb perszonifikációk felé mutat. Ha 
a „hősök” bábok, akkor a történelmi tér is lehet maszk vagy illusztráció. A történelem lehet a múlt 
megtapintása és egyben egy tapintható mítosz, mitikus közeg teremtése. A vízió „újraéli”, foghatóvá 
teszi, de újra is „játssza”, illetve egy saját „birodalom” részévé avatja a múltat. Ezért is mosódnak el 
jellemzően a műfaji választóvonalak Szentkuthy szövegeiben. A továbbiakban az említett két mű, 
a Fejezet a szerelemről és a Cicero vándorévei részletesebb elemzésével fogom vizsgálni érzékletes-
ség és történelem viszonyát Szentkuthy gondolkodásában, keresve a választ arra is, hogy milyen 
értelemben beszélhetünk történelmi „hitelességről” ezekben a regényekben. 

„Hitelesség” és fantázia

A Fejezet a szerelemről 1936-ban jelenik meg, s több szempontból magán viseli a Prae matema-
tikus-analitikus szemléletének jegyeit, ugyanakkor a „cselekményesség” és a történelem iránti 
érdeklődés már a Szent Orpheus Breviáriuma sorozatot előlegezi. A szövegnek erre a középutasságára 
maga a szerző is rámutat visszaemlékezésében.12 A regénynek érdekessége, hogy bár szembetűnő 
anakronizmusokkal dolgozik, s erősen jelen van benne a fiatal író saját kora, mégis – Szentkuthyra 
jellemző módon – igen kiterjedten ábrázolja a keretül választott középkori olasz történelmi közeget, 
s az sosem válik pusztán díszletévé, kiszolgálójává az egyébként experimentális jellegű, keverék 
típusú narratívának. A mű egyik főbb alakjának, a polgármesternek gondolatfutamai, reflexiói oly-
kor jóval inkább idézik egy huszadik századi ember filozófiai tájékozódását, vívódását (sőt, ahogy 
lassan feltérképezzük kétségeit, műveltségét, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy figuráját bizonyos 
szempontból a „szerző” maszkos alteregójaként is értelmezhetjük, ahogy Szentkuthynál számos 
esetben), de a szöveg egyes részeit olvashatjuk hagyományosabb történelmi fikcióként is, mert az 
elbeszélés felkínálja ezt a lehetőséget. 

A pápa halálhírét hozó hírnök érkezésének leírása például megfelelhet egy történelmi regény 
közegteremtő, „korfestő” kritériumainak: „Az üres téren a ló is nyugtalanul érezte magát, akárcsak 
egy ember. A kút mellett összevissza néma dézsák hevertek, a tegnap hamvvedrei, s ott meredeztek 
a kútlánc rozsdás csigolyái, akárcsak az alvó asszonyok rég elmondott pletykáinak csontváza.”13 
De ilyen epizód az is, amikor a városka lakói, akikhez a hír még nem jut el, találgatni kezdenek, 
mi történt,14 s különböző típusfigurákon keresztül megjelenik a „korabeli” világ, alakjaival együtt; 
látjuk a magát tájékozottnak mutató férjet, feleségét és a pletykálkodó cselédeket. Az itt ábrázolt 

11 Szentkuthy, Frivolitások és hitvallások, i. m., 317–318. 

12 Ld. Uo., 398. 

13 Ld. Szentkuthy, Fejezet a szerelemről, i. m., 10. 

14 Ld. Uo., 108–111. 
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miliő valóban a középkor zárt, főleg szóbeli közlésekre, híresztelésekre támaszkodó hétköznapiságát 
idézheti, illetve az akkori közösségek, városok belterjességét, áskálódásait.

Ám itt is jól érzékelhető narratív technika az „illusztráción”, a „képen” keresztüli tapintás, a tör-
ténések karneváli bemutatása. A szereplők nem „jellemek”, hanem sokkal inkább „bábok”, akik nem 
egyéniségükkel tűnnek ki, hanem egy-egy jellegzetes vonást adnak hozzá a látványon, az összképen 
keresztül elénk táruló közeghez. A pletykaszerető feleség, az asszonyának örömmel füllentő cseléd, 
a „hülye tekintetű inas”15 mind a városi élet vizuális, érzéki reprezentációját, megmutatkozását 
segítik elő. Az elbeszélő mintha képeskönyvként, katalógusként értelmezné a történelmet, néhol 
parodisztikus felnagyításokkal.  

A legkomikusabb, vígjátékibb alak talán a férj, aki, miután kinézett az ablakon, feleségét már úgy 
ébreszti fel, mintha beszélt is volna valakivel az utcán, akitől biztos híreket hallott. Vagyis a „kor” 
mint jelenség egyáltalán nem elhanyagolható vonása a szövegnek, ugyanakkor a „történelmi” jelző 
érvényessége, ha nem is törlődik el, de szüntelenül megkérdőjeleződik. A plasztikusan ábrázoló, 
tapintó gesztus mellett jelentkezik az elbizonytalanítás és a már említett mitológiaképzés is (melyek 
úgyszintén képi érzékenységűek). 

Az elbeszélő szerint ugyanis a polgármester cilindert hord,16 ami tipikusan újkori viselet, illetve a 
mű egy epizódjában szemüveget vesz fel17 (más kérdés, hogy az elbeszélésből egyébként nem derül 
ki pontosan, mikor játszódik a történet). Másutt olvasható a „Brueghel-idióták”18 kifejezés (szintén 
a polgármester egyik reflexiójában), illetve a pápa és Tiburzio képzelt dialógusában megjelenik 
például Villon Ballade des Pendus-je19 (Az akasztottak balladája), melyek a regény cselekményé-
nek feltételezhető idejénél nyilvánvalóan későbbi kulturális termékekre, fejleményekre utalnak.  
A Fejezet a szerelemről elbeszélőtechnikájáról Szigeti Csaba tesz izgalmas kijelentést,20 s észrevétele 
azért is fontos, mert az általa feltételezett, a „függő” és a „független” beszéd átmenetéből keletkező, 
végtére is egyetlen, igen művelt tudatot létrehozó és közvetítő narrációs modell hirtelen kérdé-
sessé teszi a műben található kulturális ismeretek „forrását”, vagyis „ismerőjük” kilétét. Hiszen a 
szereplők szájába adott, későbbi korszakokra vonatkozó referenciákat így több esetben akár ennek 
az egységes tudatnak is tulajdoníthatjuk, mely mintegy kívülről (is) nézi a számára múltként adott 
eseményeket (az elbeszélő, hacsak nem általános érvényű, lírikus természetű, vagy szándékosan a 
történet jelenébe helyezkedő kijelentéseket tesz, múlt időt használ). 

Ehhez a feltételezéshez érdekes adalék lehet a Pendragon és XIII. Apolló21 című Szentkuthy-mű 
egy részlete. A szintén középkori környezetben játszódó regény egyik első epizódjában megjelenik 

15 Uo., 109. 

16 Ld. Uo., 15. 

17 Ld. Uo., 115.

18 Uo., 157. 

19 Ld. Uo., 226. 

20 Ld. Szigeti Csaba, A történelem esszencializmusáról regényekben, ÚjNautilus, 2011. 01. 30., http://ujnautilus.
info/a-tortenelem-esszencializmusarol-regenyekben/4

21 Szentkuthy Miklós, Pendragon és XIII. Apolló, Bp., Magvető, 2009, 240. 
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a „kálvinizmus” fogalma („Szent Pál lappangó kálvinizmusát”22), de az elbeszélő zárójeles megjegy-
zésként nyomban hozzáfűzi: „(a király valószínűleg egy másik, de ugyanezt jelentő szót használt23).” 
A narrátor mintha ezzel a kitétellel egy szabad természetű poétikát fogalmazna meg, mely szerint az 
ábrázolt múltba bármikor behatolhatnak későbbi idők kifejezései, amennyiben érthetően képesek 
közvetíteni egy kívánt jelentést. (A Fejezet a szerelemrőlre vonatkoztatva: a polgármester talán nem 
Brueghelre gondolt, de akár rá is gondolhatott volna.) De bújtatottan – és talán ez jellemzi igazán 
Szentkuthy történelemszemléletét ‒ az említett poétikai gesztus azt is jelenti, hogy a „kálvinizmus” 
fogalmával fémjelzett jelleg, „atmoszféra” már „hivatalos” keletkezésénél jóval korábban is létez-
hetett, így nincs okunk arra, hogy ne a ma legismertebb szót használjuk rá. 

Az előbbi példákkal, persze, nem arra szeretnék utalni, hogy Szentkuthy történelmi környe-
zetben játszódó művei egyértelműen „történelmi regények” lennének (hiszen maga a kifejezés is 
problematikus), inkább arra, hogy Szentkuthy gondolkodása, alkotói látásmódja felől nézve nem 
is vethető el a „történelmi regény”-olvasat, s hogy az anakronizmusok ellenére csak igen óvatosan 
lehetne rájuk az „áltörténelmi” jelzőt használni. Bán Zoltán András, aki A bábú nagyáriái című 
kritikájában vizsgálja az író történelmi tárgyú munkáinak működésmódját, szintén inkább a „tör-
ténelmi regény” különös, voltaképpen Szentkuthy által feltalált válfajáról beszél,24 illetve Szigeti 
Csaba is megkérdőjelezi, hogy Szentkuthy anakronizmusai valóban anakronizmusok lennének 
saját speciális történeti poétikájának értelmében.25 

Ám amennyiben a „korszak a korszakban” technika egy sajátos „hitelességet” is eredményezhet, 
mely a későbbi korok „jelein” keresztül foghatóbbá, közelibbé teszi az ábrázolt világot, épp úgy 
szolgálhat az autonómia, a saját mítosz megalkotására is.        

Szentkuthy Itáliája

Ha a Szentkuthy-regény középkori királyának egy kifejezése helyettesíthető a „kálvinizmus” 
szóval, akkor feltehető, hogy a király számára is „áll” valami annak a helyén, amit később majd 
„kálvinizmusnak” neveznek. Ugyanígy „Brueghel” helyén is „állhat” valami a polgármester világá-
ban (legalábbis a művek poétikai elképzelése szerint), ami annak megfelel. Ebben az értelemben 
a Szentkuthy-féle múlt már eleve aktuálisnak, jelenvalónak tekinthető. Azonban a középkori 
Itáliában nemcsak a tizennyolcadik vagy a huszadik század „helye” jelenhet meg vizuális eszkö-
zökkel (ahogy ezt a polgármester öltözékének leírásában láthatjuk), hanem egy önálló tér esélye 
is. Miközben a történelmi díszletek – minden fantáziavonás ellenére – megállják helyüket, felsejlik 
egy Szentkuthy-féle „ál-Itália” is, mely interakcióba lép a földrajzilag létezővel. Amikor a tanácsurak, 
a pápa halálhírének hallatán, a császári katonák előretöréséről beszélnek, szóba kerül „Arbento” 

22 Uo., 6. 

23 Uo.

24 Bán Zoltán András, A bábú nagyáriái, Litera, 2009. 12. 20., http://www.litera.hu/hirek/a-babu-nagyariai 

25 Ld. Szigeti, i. m.
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és „Guiccione” városok neve,26 melyek fiktív települések, viszont ugyanitt feltűnik Moretta is,27 
melyet azonban ismerünk a térképről (máshol a regényben találkozhatunk olyan nagymúltú 
városokkal, mint Firenze és Velence, illetve ugyanebben a jelenetben Róma). Vagyis a fantasy-jel-
lemzők keverednek a történelmi fikció motívumaival. Külön érdekes, hogy „Guiccione” neve egy 
kontextusba kerül Morettáéval, mivel az egyik tanácsúr szerint „Guiccionétól Morettáig tele van 
a vidék a császár katonáival”.28

Ha egy pillanatra elvetjük azt az elképzelést, hogy a regény tere a fantázia és az „igazolható” múlt 
között lebeg, ez a mondat azt a gyanút is keltheti az olvasóban, hogy „Moretta” ugyanúgy lehetne 
fantázianév, mint Guiccione, hiszen egy szövegkörnyezetben szerepel képzeletszülte társaival. 
Mintha a regény poétikája csak azt diktálná ebben az esetben, hogy a szereplők olaszos hangzású 
településneveket mondjanak, melyek a befogadóban az „olaszosság” képzetét keltik, vagyis egy 
olyan környezet hangulatát, mely lehetne a „középkori Itália”. Ez a technika tulajdonképpen hasonlít  
J. R. R. Tolkienéhoz, aki a germán mondavilág stílusa, „érzete” alapján hozta létre Középfölde tájait, 
hőseit. Szentkuthy regényének tere nyilván nem annyira autonóm, illetve magába zárt, mint egy 
fantasy-világ, de mutat rokon jellegzetességeket, főképp, mert a narrátor nem helyezi el kielégítően 
az általunk ismert múlt kronológiájában az eseményeket (igaz, nem is teremt önálló kronológiát, 
mint Tolkien), s ráadásul ezeket az eseményeket sem tudjuk pontosan azonosítani; az író csupán 
támaszkodik az európai történelem néhány ismert konfliktusára. Izgalmas kettősség viszont, hogy 
a mű mindeközben mégis határozottan el tudja hitetni velünk, hogy nagyon is hűen ábrázol egy 
nagyon is kézzelfogható középkort.

A vitatkozó tanácsurakat bemutató rész azért is fontos lehet, mert a pápa halála okozta félelmet 
erősen képi módon mutatja be. A félelem ténylegesen ott van a szereplők szemében, elemi érzéke-
lésében; a változás magában a látásban jelentkezik: 

Ijedten bámultak ki a sötétbe: most vették észre, hogy a háztetők fölött rögtön az ég jön […] A két 
gyertya között eddig millió dolog volt, láthatatlan, megnevezhetetlen dolgok […] most egyszerre 
üres lett közöttük a levegő, a két gyertya éppen csak két gyertya volt. […] A halál annyira kísérte-
tekké soványította a tanácsosokat […] az üres csigalépcsőkre mélyen le lehetett látni, akárcsak egy 
meglazult, fölfeslő kagylóba. […] ott jött be közéjük a halál.29  

Szentkuthy narrátora úgy helyezkedik bele a középkori tanácsosok félelmébe, hogy tekintetükön 
keresztül látja ő is a tanácstermet és a várost. Képzeletét részben az olasz középkori tér egyedisége 
ragadja meg; a jellemző elemek alakja, pozíciója kelt benne intenzitást. A jelenet világa egyszerre 
„autonóm” és visszatekintő; a narrátor hol konstruktőrként viselkedik, hol egyfajta látvány-régész-
ként. Ehhez hozzátehető, hogy a historikus közeg, távolisága miatt, önmagában mitikus késztetést 
adhat, önmagában a fantázia előidézőjévé válhat. 

26 Szentkuthy, Fejezet a szerelemről, i. m., 108. 

27 Uo. 

28 Uo. 

29 Uo., 106–107. 
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A félelem zártsága „középkori” zártság is: a tanácsterem, a házak fölötti ég, az üres csigalépcső. 
Ráadásul a tetők fölött „rögtön” következő ég képe, poétikus funkcióján túl, konkrét olasz (vagy 
mediterrán) referenciával bírhat, hiszen gyakori érzékletünk, élményünk, hogy a laposabb tetejű 
mediterrán épületekre valóban mintegy ráterül, rázuhan az égbolt. A narrátor a rémület erejét a 
tanácsosok testalkatán keresztül is kiemeli, s a sok sovány vagy magas figura és tárgy (gyertya, ház, 
tanácsos) egymásra halmozása a középkori festészet jól elválasztott, hórihorgas, olykor beállítottnak 
tűnő alakjaira is utalhat (gondoljunk például Duccio egyes festményeire). A csigalépcsőn feljövő, 
a tanácsurak közé lopakodó halál pedig nemcsak a középkori ember vizuális gondolkodását, de 
képzettársításait, toposzait is megeleveníti. Szentkuthy láthatóan igen komplex narratív modellt 
használ, mely egységben kezeli az adott korba visszanéző tekintetet, illetve az abban a korban 
élő emberek lehetséges látásmódját és asszociációit, ezzel a kiválasztott történelmi idő sajátságos 
mítoszát megalkotva. A kulturális utalások viszont el is bizonytalanítják az olvasót abban, „melyik” 
Itáliáról beszélünk.

Cicero és a rajzfilm

A Cicero vándorévei című, 1945-ben született, de csak posztumusz megjelent regény szintén a 
látvány, az elemi felidézés útján közelít az ókori Rómához, ám itt is kérdésessé válik, melyikhez. 
Cicero Szentkuthy által újraalkotott Rómája ugyanis mintha tartalmazná a későbbi, császárkori 
Rómát, Szentkuthy saját idejét a második világháború közeli emlékeivel, illetve foltokban a modern 
Olaszországot. A regényen a huszadik századi diktatúrák tapasztalata erős nyomot hagyott. Fekete 
J. József a Cicero vándoréveit és a Bezárult Európát szembeállítja az általa áltörténelmi regényekként 
meghatározott Szentkuthy-szövegekkel, mert szerinte ezek a művek egyszerre jelenítik meg az 
ókort és a jelent: „rétegekben, árnyalva, vagy éppen alig kendőzötten ott áll Cicero mögött Hitler 
az összes barna- és feketeinges bálványimádójával.”30 

Miközben a Cicero vándorévei a Fejezet a szerelemrőlhöz hasonlóan képes felkelteni a kézzelfogha-
tóság, a hitelesség egyfajta érzetét, regényvilága valóban nagyon komplex és mozaikos szerkezetű, 
miközben külső szemmel egységesnek látszik. A római külsőségekből néha ugyanis leírásokon 
keresztül bomlik ki egy inkább „olasznak” tűnő közeg: „egy nőalak, aki eddig nem is látszott az 
oszlopok árnyékában, hirtelen tovasurrant […] átsurrant a szökőkút mellett […] aztán belépett 
egy még nyitva levő fűszereshez, fügét válogatott […] és egész lassan, egyenként dobálva táskájába 
a visszakapott pénzdarabkákat.”31 A regényszöveg játszik az olvasóval, hiszen az idézett részben 
szinte semmi nem mond ellent a „római” közegnek, mégis modern képzetünk támad, talán nem 
mellékesen a szándékos „táska” szóhasználat miatt sem, illetve, mert az árkád és a szökőkút a mai 
befogadó képzeletében könnyebben mozgósítja az olasz, mint az ókori asszociációkat (holott 
tudunk római megfelelőikről). Itt éppen az ellenkezője történik annak, mint a Fejezet a szerelemről 
tanácsjelenetében: a narrátor „visszalát” valamit a múltba, de úgy, hogy közben azt nem alakítja 
át. Máshol éppen Róma ókori jellege kerül előtérbe, s az jelenik meg rikító, szinte rajzfilmbe illő 
módon Agragas görög tanítómester elképzelésében:

30 Fekete J. József, POST. Szentkuthy Miklós és művei, http://mek.oszk.hu/04000/04004/04004.htm]

31 Szentkuthy, Cicero vándorévei, i. m., 30. 
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Ezt a Rómát szeretem, Cicero, ezt a spárgán ráncigált, kölcsön-kelet, babonának hitelkeret efezusi 
bálványt […] a kántáló papokat és sarlatán doktorokat […] Mindez ragyogó kék ég alatt, áttetsző 
levegőben […] A vékony balkonrácsok, a kancsal muskátlik […] valami nagy olimposzi csirkefo-
góskodás ez az egész, Világbirodalom és lacikonyha egyszerre.32 

A szöveg érzékelhetően Róma tomboló, karneváli látványosságát, spektákulumjellegét erősíti az 
olvasóban, azt kívánva tőle, hogy a leírtak segítségével lássa maga előtt a várost. A tanácsjelenethez 
hasonlóan mintha egy kamera ereszkedne vissza a „rekonstruált” időbe. A múlt és a jelen összecsúsz-
tatása azért is sokrétű a regény retorikájában, mert a modern kifejezések egyrészt jelenthetik a 
jelen múltba emelését, de azt is, hogy a múlt pásztázása épp a jelen egyes – már akkor meglévő – 
elemeinek hangsúlyozásával lesz igazán eleven; Agragas idézett képzelődésében például szerepel a 
„balkon” (balcone) szó. Izgalmas a „keletiség” hangsúlyozása is, mellyel viszont Szentkuthy eltávo-
lítja a befogadótól az általában az európaiság egyik bölcsőjének tekintett Rómát. Érdekes Fekete J. 
József megállapítása, aki szerint maga Szentkuthy választ tulajdonképpen „keleti” látószöget azáltal, 
hogy az ifjú Cicero helyett az idős Agragast helyezi valójában a regény fókuszába, hiszen ő kívülről 
képes nézni a hatalom szimbólumaként is funkcionáló Birodalmat. „Ezáltal, a görög szempontjából 
Róma a ’ti Rómátok’, az állam a ’ti államotokká’ lesz.”33 – írja Fekete J.

Agragas pedig talán épp külső, ironikus szemlélete miatt közelít sokszor a rajzfilm optikájához. 
Ugyanebben a képzelt monológban mondja a beteg Sulláról: „a nagy rózsaszín giliszták és fekete 
hernyók úgy lógnak ki bőréből, mint a húsdaráló lyukacsain a vagdalék nudlik.”34 A haldokló 
ember állapotának groteszk lefokozása, a beteg testre alkotott hasonlat szándékolt kisszerűsége 
és a „nudli” szó komikus köznyelvisége könnyen eszünkbe juttathatja azt a rajzfilmekben gyakori 
megoldást, amikor a szereplő sérülése éppen azáltal tompul, válik nevetségessé, hogy a film a fizikai 
bántalmat vizuálisan felnagyítja, túlzottan tobzódóvá és erőteljessé teszi, így annak valódi rette-
nete elvész a néző szemében (pl. csillagok a fej körül, forgó szem, erősen kinyújtott, lihegő nyelv). 
Máskor Agragas a pátoszt és az erőteljes plaszticitást enyhíti vagy parodizálja hasonló módon:  
„A meleg eső pástétommá dagasztja a Sulla-kertek édes illatát […].”35 Ugyanezt a hatást növelik a 
mű néha egészen spontánnak, ötletszerűnek tűnő fordulatai, melyeknek humora szokatlanul friss. 
A regény egyik jelenetében Cicero utánakiált a távozó Agragasnak: „– Hé, Falragasz (ez is egyike 
volt a beceneveknek), érdemes odamenned? ‒ de az öreg „kínai” (egészen olyan volt) már nem 
hallott belőle semmit.”36 A hirtelen becenévalkotás, a rögtönző asszociáció, mely bátran szakad el 
a strukturált, szabatos narrációtól, igen különleges, részben abszurd ízt ad az epizódnak. A korról 
készült „kamerafelvétel”, a Fejezet a szerelemről narrációjával rokon módon, ütközik az illusztráció, 
a rajz eltávolító gesztusával egy többpólusú, mégis homogén jelleggel bíró térben.  

32 Uo., 95–96. 

33 Fekete J., i. m.

34 Szentkuthy, Cicero vándorévei, i. m., 96. 

35 Uo., 97. 

36 Uo., 45.
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A kétességet, a lebegést növelheti, hogy az elbeszélés, a fantáziadús elemek, részletek dacára, 
nagyon óvatosan bánik az ókori regénytérbe beszüremlő modern fogalmakkal, helyzetekkel.  
A narrátor ugyan tudatosan említ olyan tárgyakat, ételeket, illetve ír le olyan eseményeket, melyek 
szigorúbb értelemben csak az újkori vagy modern világban fordulhatnak elő, vagy amelyek nyil-
vánvalóan modern történelmi szituációk múltba ültetései, ugyanakkor ezek a fogalmak, események 
mind bírtak valamilyen előképpel már az ókorban.  Mind a „fagylalt”,37 mind az „újság”38 rendel-
keztek ókori változattal (utóbbi esetében gondoljunk az Acta diurna jelenségére), habár ezek a 
kifejezések egyértelműen azok jelenkori fajtájára, s ezzel nyilván szándékosan a modernitásra 
utalnak, azt vetítve mintegy vissza az antikvitásba, egyben pedig azt is sugallva, hogy már az 
antikvitás „modern” volt, így valójában nincs is szükség visszavetítésre. Mondhatjuk azt is, hogy a 
Cicero vándorévei elbeszélője nem a huszadik század diktatúráit, zsarnoki eljárásait olvasztja egybe 
a multikulturális és a Szentkuthy korára „emlékeztető” Róma hatalmi mechanizmusaival, hanem 
az ókorban „éri tetten” önnön korát, az ókor már maga volt a huszadik század, illetve magában 
hordta annak esélyét. Már a regény „közegének” az értelmező általi pozicionálása sok különféle 
„Rómát” eredményezhet.

A történelem mint „Kína”

A Szent Orpheus Breviáriuma Europa Minor39 című részének Genji-fejezetében40 Tudor Erzsébet 
fiktív levelét olvashatjuk. Ennek legelején Erzsébet kijelenti,41 hogy Kína mint idegen ország azért 
különösen inspiráló számára, „mert olyan messze van Cambridge-től, hogy országnak már egy 
kicsit mennyország, viszont mégis elérhető fatalista matrózok számára, s így el kell fogadnunk mint 
pozitív földet”.42 Ebben az idézetben mintha Szentkuthy történeti poétikája is megfogalmazódna, 
hiszen maga a régmúlt is hasonló: olyan távol van tőlünk, hogy világát már irreálisnak, de minden-
képp izgalmasnak érezhetjük, viszont egykor mégis létezett. Erzsébet nyitómondatát („Mindig 
egy másik ország a lényeg, soha az enyém.”43) Szentkuthy esetében átalakíthatnánk úgy, hogy az 
„ország” szót „korra” cseréljük. Persze, ahogy Erzsébet számára a japán Genji-regény nemcsak a 
puszta messzeséget, hanem a megértés egy új módját is jelenti, úgy Szentkuthy számára is erre szol-
gál a visszalépés akár a középkori Olaszországba, akár az ókori Rómába. A történelem Szentkuthy 
számára az ismeretlen idők megérintéséről is szól, ugyanakkor az Erzsébet által „mennyország-
ként” jellemzett izgalom, mitikum megtapasztalásáról is. A történelem egyszerre bír mágikus és 
pozitív vonásokkal. Szentkuthy narrátorai vissza is tekintenek, de rekonstrukcióik számos esetben 

37 Ld. Uo., 26. 

38 Ld. Uo., 11. 

39 Szentkuthy Miklós, Europa Minor = Uő, Szent Orpheus Breviáriuma I, Bp., Magvető, 1973, 475–647. 

40 Uo., 501–524.

41 Erről részletesebben: Kerber Balázs, A társítás mámora. Érzékiség , asszociációk és pastiche Szentkuthy Miklós mű-
veiben, Alföld, 2015/12, 99–106.  

42 Szentkuthy, Europa Minor, i. m., 501. 

43 Uo. 
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konstrukciókká lesznek (ha a kettő elválasztható egymástól). Az ábrázolt korszak az érzékelés pró-
bája, de „fantasztikus”, a hétköznapi szemnek különös illusztrációk rajzolása is. Utóbbinak vágya 
már a kezdetektől kísérti az író Szentkuthyt (lásd pl. a Barokk Róbert álmodozásait44). 

A Szentkuthy-féle történelmi tér végül is különböző szándékok, törekvések keresztmetszete, és 
nem lenne hasznos egyféle módon jellemezni az előbbiekben vázolt, sokarcú modellt. Az olvasóra 
igen nagy szerep hárul nemcsak a cselekménytöredékek és elmélkedésfüzérek közti szabad rend-
rakásban, de abban is, hogy miként viszonyul a művek teréhez, mit tart fontosnak. Talán mind a 
Fejezet a szerelemrőlnek, mind a Cicero vándoréveinek az az egyik legfőbb érdekessége, hogy nem 
lehet megnyugtatóan még csak körülírni sem, mi „történik” bennük poétikai értelemben, miként 
szerveződik a bennük megjelenő „kor”. Az eltérő műfajok (áltörténelmi regény, történelmi fikció) 
kizárhatnák egymást, mégsem teszik. Akár értelmetlennek vagy inkoherensnek is bélyegezhetnénk, 
hogy egy-egy, a történelmi regény kelléktárát biztonsággal felvonultató, a középkort jó érzékkel 
megjelenítő részlet után a polgármester felveszi a szemüvegét, mégsem látszik inkoherensnek.  
Az olvasót nem foglalkoztatja különösebben, milyen korszak az, ahol egyszerre létezik a pápaság 
és a császárság közti konfliktus és a cilinder (holott a narrációban egyik sem tűnik jelentéktele-
nebbnek a másiknál). A regények elsimítják, de nem oldják meg ezeket az ellentmondásokat, és 
szövetük ezért lehet annyira komplex.     

44 Ld. pl. Szentkuthy Miklós, Barokk Róbert, Bp., Magvető, 2001, 17–19.
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