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Tompa Mária

Fájdalmak és titkok 
játéka 
Az ötlet rejtélyes élettana

A krízis krízise: megszoktuk a káoszt, 
a sorsfordulatot, a bonyodalmakat, naponta 
katasztrofálunk, unalmas a „lélek” 
bürokratizált és konvencionális „nyugtalansága”1 

 

Szentkuthy naplóélete már 16–17 éves kora táján kezdődött: létezik egy – még életében – nyilvá-
nosságra hozott naplója a kamaszkor éveiből (1925-től 1931-ig). Ennek kéziratait és a hozzájuk 
illeszkedő naplóillusztrációkat 1985-ben fedeztük fel Szentkuthyval együtt egy rendezés során, 
egyik szekrénye mélyén, melyben fontos, de évtizedek óta elfelejtett iratait tartotta.

Amikor 1986 novemberében összes kézirata, összes naplója az Országos Széchényi Könyvtárból 
átkerült a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárába, ezek a korai naplójegyzetek az illusztrációkkal 
együtt a lakásán maradtak. Nem helyezte „hét pecsét alá”, mint azt többi naplókötetével tette.  
E korai naplólapokat és rajzokat nyitott, publikálható kéziratokként tartotta számon. 

Az első Szentkuthy-kiállítást a Budapesti Francia Intézet kezdeményezte; 80. születésnapján. 
1988. június 2-án, néhány héttel halála előtt volt a kiállítás megnyitója, melyen ő maga is részt 
vett. Életem egyik maradandó emléke az a derűs hangulat, melyet ott a megnyitón önironikus, de 
melegséget teremtő egyénisége árasztott. 

Sok olyan fólió van ebben az együttesben, amelyeken szöveg és illusztráció elválaszthatatlan 
egységet képez. Szentkuthy többször hangsúlyozta, főleg az 1988. június 2-i kiállítás megnyitóján, 
hogy nem tekinti magát grafikusnak, a rajzokat nem tekinti képzőművészeti alkotásoknak, hanem 
kizárólag a naplójegyzetekhez szorosan kapcsolódó illusztrációknak.    

Milyen érdekes első regénye, a Barokk Róbert2 mellett olvasni ezeket a naplójegyzeteket és 
párhuzamosan szemlélni a szorosan hozzájuk tartozó rajzokat. A Barokk Róbert 1927-ben, 19 éves 
korában írt önéletrajzi, illetve naplóregény 17 éves önmagáról. Ezek a korai naplólapok és rajzok –  

1 Szentkuthy Miklós, Fájdalmak és titkok játéka, Bp., Magvető, 2001, 69.

2 Uő, Barokk Róbert, Jelenkor, Pécs, 1991.
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melyek 1925, tehát szintén 17 éves kora táján születtek – jól párhuzamba vonhatók a regény 
önéletrajzi vallomásaival, bennük gyónáskényszer, vad önirónia, kíméletlen, bábszerű jellemrajzok, 
analitikus irányultság műve felé. 

A korai naplóban (és többnyire a Barokk Róbertben is) több síkon mozognak ezek a vallomások, 
s szivárványszerű ívben rétegződnek egymásra: szubjektív, majdnem gyermekien érzékeny, hol 
szélsőségesen lelkesedő, hol felháborodó szerelmi-érzelmi vonal (a Dolly-ismeretség viharos kezdetei 
után pontosan hatvan évig éltek együtt, végig ritka erős, és minden hányattatásnak ellenálló, pél-
dásan erős érzelmi kötődéssel!); az erotika és az aszkézis váltakozó, fájdalmas átélése; a kamaszkor 
végén a kozmikus otthontalanság megélése, az élethelyzeteknek és kapcsolatoknak szinte a neurózi-
sig széttépdesett elemzése; a féltékenység szabad, vad áramlása kamasz lelkében; az egyetemi évek 
alatt Pfisterer Miklós érése, íróvá fejlődésének szenvedésteli pillanatai; irodalmi (gyakran vázlatos) 
jegyzetek, melyek készülő műveire, elsősorban a Prae-re vetnek fényt; karikatúraszerű, színes, írott 
portrésorozat az 1931-ben Budapesten megrendezett nemzetközi irodalomtörténeti kongresszus 
nagynevű résztvevőiről, valamint az életében szerepet játszó más alakokról, főleg Halász Gáborról. 

Hogy az író miért nem adta ki ezeket a korai naplójegyzeteket? Erre egyrészt ugyanaz vonatkozik, 
mint minden más, haláláig kiadatlan kéziratára: csak előre nézett, dolgozott, az idő múlásával egyre 
kevésbé óhajtotta drága idejét régi iratainak javítgatásával tölteni. Másrészt tudta, hogy életében és 
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felesége életében nem jelenhetnek meg ezek a korai naplólapok, legfeljebb nagyon foghíjasan. A váloga-
tásra pedig nem vállalkozott, hiszen egyik fő rendezőelve volt a teljesség, a kihagyás nélküli publikálás. 

…És rajzai, mint képzeletpaloták – Korai naplójának szerves részét képezik a rajzok.

A rajz hűsít: ha felnézek a fák optikai mozaikjára, millió kontúr élessége hűsít. Rajzolni, rajzolni: 
mellékes, hogy festő vagyok-e vagy sem, rajzolnom kell!3 
 

Métissage des arts (A művészetek keveredése) címmel egy francia szimpózium számára 1999 febru-
árjában előadást készítettem Szentkuthy rajzairól, melyben alkalmam nyílt arra, hogy Szentkuthy 
írói műve és rajzai között vonatkoztatási pontokat keressek. 

Vajon honnan eredt ez a lelki kényszer, hiszen elsősorban író volt, olyan művész, akit szinte gát-
lástalan képzelettel, nyelvezettel, stílussal áldott meg a sors, és ezzel a stílussal képes volt kifejezni 
legszínesebb képi látomásait!? Ráadásul lényegre, összegzésre törő alkat lévén egy-egy témával 
mélyrehatóan foglalkozott: tanulmányait többhetes stúdium előzte meg az illető tárgyban. Tehát 
az írás egész lényét lefoglalhatta volna. 

Kora gyermekségétől erős rajzolási ihletettség jellemezte, kereste a távlatok ábrázolási módját, 
amiről sokat mesél a Frivolitások és hitvallások gyermekkori fejezetében. Már ötévesen kedvenc 
időtöltése a rajzolás, és tizenkét éves kora óta tudatában volt annak, hogy alkot, amikor rajzol. 

Nagyon szerettem rajzolni és festeni. […] Minden táblát, deszkát felhasználtam, hogy fessek rá. 
Kaptam ajándékba egy kis zongorát, azt hiszem, egyetlen oktáv volt rajta, de fekete-fehér, szabályos 
porcelánbillentyűkkel. Fedelét leszereltem, azt is felhasználtam […] mindenféle fantasztikus témát, 
történelmi jelenetet dolgoztam fel […] apámtól kaptam egy színes kréta gyűjteményt is! „Creta 
Polycolor” volt a luxus fedőlapon, és egy csudaszínes papagáj. 
 

Álljunk meg egy pillanatra ennél a „luxus” fedőlapnál. A Barokk Róbertben nagyszabású terv fűződik 
ehhez a kis tárgyhoz: a 17 éves Róbert nagystílű mű írására készül, melynek címe pontosan Creta 
Polycolor lenne! Lám, már itt, nano szinten kezdődik a rajzai és művei közötti szoros kapcsolat.

A Frivolitások és hitvallások Elementa inspirationis fejezetében világosan megfogalmazza, mit 
jelent számára az „ihletettségi elem”:

Festészet, építészet, szobrászat, és mindjárt a zenét is ide vonom, kézzelfogható és egyértelműen 
szívbe markoló dolgok. Szemben a nyelvvel, gondolatokkal, fogalmakkal. Minden, ami intellektuális, 
főleg filozofikus kifejezés, számomra bizonytalan: se közeli, se távoli igazságot, amit gondolatoktól 
elvárnék, nem kapom meg tőlük. 

A képzőművészet!… Sokkal jobban izgat, mint az irodalom… A képek konkrétak… festészet, 
építészet, szobrászat… kézzelfogható és egyértelműen szívbe markoló dolgok. Szemben a nyelvvel, 
gondolatokkal, fogalmakkal… a képzőművészeti alkotások nem hagynak kétségben, érzékileg azon-
nal megragadhatók, a valóság legbiztosabb üzenetei… közelebb állnak örök valóságigényünkhöz, a 
sokat áhított teljes igazsághoz és teljes valósághoz… A látnivalókat minden  érzékszervemmel élem 

3 Uő, Az egyetlen metafora felé, naplókötet 1935, Bp., Szépirodalmi, 1985, 155.
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át. Nem is egy barátom mondta, hogy egyszerre, állandóan mozgósítva van szemem, fülem, szám, 
tapintásom, szaglásom. Ezt a mozgósítási parancsot a képzőművészet előbb adja meg nekem, mint 
az irodalom… Nem véletlen, hogy műveim megírásához mindig szükségem van közvetett vagy 
közvetlen képi ihletőkre… Az a sokszor elhangzott jellemzés pedig, hogy metaforáimmal, szóössze-
tételeimmel  és mindenféle szintaktikus bukfenceimmel megpróbálom megközelíteni a valóságot, 
az nem is annyira a fogalmakra vonatkozik. Nem a fogalmakat igyekszem precízen visszaadni… sok 
metaforám arra való, hogy a fákat, virágokat, ásványokat, csillagokat és érzelmeket, és mindent, ami 
a természetben fellelhető, úgy ábrázoljam, hogy megközelítse a képzőművészetet…4

Habár a rajzolást csak fiatal éveiben tartotta nagyon fontos játéknak, például a perspektíva tanulmá-
nyozása céljából, élete utolsó éveiben, amikor már régen abbahagyta a rajzolást – mind szorosabbá 
vált a képzőművészethez fűződő viszonya. Teljes egységet, minden túlzás nélkül szakrális kom-
muniót is mondhatnék. Élete vége felé pedig a képzőművészetre helyeződött érdeklődésének, 
mint irodalmi és vallási ihletforrásnak a súlypontja. A Frivolitások és hitvallásokban részletesen vall 
rajzolási szenvedélyéről, indítékairól. 

Kamaszkorának rajzolás iránti mohó vágya minden valószínűség szerint a gyónás teljesen rászabott, 
belső igényére is visszavezethető. A gyónás/konfabuláció karaktervonása számára kisfiúkora óta – 
mint a Frivolitások és hitvallásokban tudomást szerzünk róla – saját realitásaival való szembesülés, 
tömény, kíméletlen, eltúlzott lelki önellenőrzés fóruma, ami az idők folyamán életstílussá vált, az 
éberség és a hitvallás életformájává. 

A gyónás először a Barokk Róbertben jelenik meg. Ebből a regényből válik érthetővé, mit jelent 
Szentkuthy Miklós esetében a gyónás jelensége.

A gyónás élete végéig meg-megjelenik műveiben (Vallomás és bábjáték, Ágoston olvasása közben, 
Frivolitások és hitvallások, Borgia Szent Ferenc imája az „Eszkoriál”-ban, és más rengeteg „szcéna” több 
művében). Hét évvel a Barokk Róbert megjelenése után, Az egyetlen metafora felé naplójegyzeteiben 
a kamasz gyónó felnőtté válik, magára veszi a gyóntató – színpadra is kívánkozó – szimbolikus-kul-
tikus öltözékét: katalógusba gyűjti egybe és teszi fel a számára megoldhatatlan végső kérdéseket. 
„A világ faggatottjává” válik és ez a gyónó-gyóntató kettősség, mint megannyi más dualitása, min-
denhol felbukkan műveiben, a legapróbb részletekben, és a rajzain is.

Egyik kiváló francia fordítója, a költő Zéno Bianu, a Burgundi krónika 1996-ban franciául 
megjelent kötetének5 előszavában Szentkuthy fraktál írásmódjáról beszél… – ami azt jelenti, hogy 
műveinek legkisebb bekezdéseiben megtalálható, felismerhető Szentkuthy személyisége. Minden 
bizonnyal ez vonatkozik rajzaira is – melyek életművének mégiscsak a margóján helyezkednek el. 
De úgy is tekinthetjük rajzait, mint a gyónó-gyóntató művének egy-egy apró bekezdését, melyekben 
alanyi módon mutatkozik meg – és ez nekünk, olvasóknak kissé megkönnyíti a feladatot, mikor 
Szentkuthy sokoldalú személyiségét átfogni vagy legalábbis részben definiálni akarjuk. 

Étosz és igazság: vagyis egyrészt életem abszurd teljessége, minden szándéka, fiaskója, kételye, nevet-
ségesen kis eseménye és félelmetesen nagy hazugsága, másrészt gondolataim legillanóbb árnyai, belső 

4 Uő, Frivolitások és hitvallások, szerk. Tompa Mária, Bp., Magvető, 1988, 585–587.

5 Zéno Bianu, Chronique Burgonde, Paris, Seuil, 1996.
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determináltságuk-szabadságuk alig észrevehető rúgói, az „ötlet” rejtélyes élettana. Erkölcs: ad absurdum 
vitt freudista-katolikus gyónás-napló; igazság: ad absurdum vitt aforisztika. Egyik sincs meg. Stilizálok!6

Felidézi mint gyóntató-hitvalló az egész világegyetemet, ezt a személyére szabott univerzumot, 
amellyel saját belső misztikus malmán vagy fantázia-malmán keresztül őrölte meg tapasztalatait – 
az egész univerzum visszatükröződik rajzain is.

1983-ban, egy televíziós portréfilmben, melyet 75. születésnapja alkalmából készített a Magyar 
Televízió, Szentkuthy meglepő dolgot jelentett ki: ő magát nem tekinti hagyományos írónak, és 
életműve legfontosabb részének óriásnaplóját ítéli. Óriásnaplóját saját bevallása szerint a ’30-as évek 
végétől vezette napi rendszerességgel élete végéig. Vajon miért zárolta hosszú időre ezt a több mint 
100 ezer oldalt? Események, emberek, konfliktusok rendkívüli megjelenítésben, az idő feledtető 
erejének fittyet hányva, fantáziás túlzásokkal körítve jönnek elő; karikírozó portrék, féltékenységi 
és más víziók is vehemens, sőt néhol démoni leírásban, reális gyökerekből nőnek ki. Mégis biztos 
vagyok abban, és szerkesztői meggyőződésem is, hogy Szentkuthy kívánsága lenne, hogy ilyen 
mélységesen szubjektív művet is – főleg 80 esztendővel megírása után – kihagyások nélkül, teljes 
egészében kell kiadni. Halála után 25 évvel, 2013-ban nyithattuk ki az első részt, amelyet jelenleg 
még a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattára rendez.

Elmondta azt is, hogy ezt a naponta igen komolyan vezetett naplót kalligrafikusan is megszer-
keszti, színes filctollakkal jelzi a különböző témák, hangulatok, szenvedélyek csoportosítását; ezért 
több naplóoldala inkább grafikának nevezhető. 

A Frivolitások és hitvallások beszélgetései közben Kabdebó Lóránt feltette a kérdést, van-e rajzaiból 
esetleg egy kiállításra való anyag. Szentkuthy tréfásan válaszolta: „Van minden, amit akarsz, modern 
is, erotika is. Ha nincs elég, kapásból tudok hamisítani, egy nap alatt rajzolok egy teremre valót.”

Mivel mennyiségre is hatalmas irodalmi életművében ilyen nagy fontosságot tulajdonított 
naplójának, ismerve nyilatkozatát, megkockáztathatjuk azt a megállapítást, hogy ez szoros össze-
függésben áll a valóság iránti mérhetetlen szomjúságával és éhségével. De hát valóság? Mégis hol 
és hogyan lehet azonosítani, felfogni, mint egy rádióhullámot az általa annyiszor égig magasztalt 
valóságot, különösen a rajzain, melyek egyáltalán nem realisták? 

Elsősorban a képaláírások, sőt a képeken egyszerűen vagy körben, zsúfoltan elhelyezett szövegek 
gyakran úgy jelennek meg, mint valamilyen napló-evidenciát kiemelő, erősítő, erotikus, mitikus 
magyarázatok, önvájkálások, gyónások sokszor eltúlzott láncolata, máskor egyszerű tényleírások. 
(S feltehetjük a kérdést, vajon a gyónás valósághű ténykedés-e vagy sem? – amint ezt a Frivolitások 
és hitvallásokban kifejtette.) Ezek a szövegsorok hol hosszan, hol röviden, hol költőien, hol durva 
prózaisággal ölelik körül a rajzokat. Gyakran nagyon is konkrét érzelmekre, élményekre utalnak, 
menyasszonyára, Dollyra vonatkozólag, és ami még fontos: néha a brutalitásig konkretizálnak 
jelenségeket. Olykor olyan konkrét eseményekre, jellemekre utalnak a magyarázatok, hogy egy 
kívülálló – Szentkuthy és közvetlen környezete, magánélete csomópontjait, buktatóit nem ismerve –  
kevéssé érti a kísérőszövegek kínzó-önkínzó kíméletlenségét, melyek élete legintimebb helyzeteit 
világítják meg. Mivel Szentkuthy rendkívül impresszionista alkat volt – többször vallott erről –, egy 
pillanatnyi élmény rendkívüli súllyal hagyott nyomot lelkiállapotán. Mindenesetre a kíméletlennek 

6 Szentkuthy, Az egyetlen metafora felé, i. m., 143. 
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tűnő sorok értelmezéséhez fontos ismerni Szentkuthy magyarázatát a naplóolvasás lélektani mód-
szeréről, melyet a Frivolitások és hitvallások interjúkötetében részletesen elmond.

Másodsorban: nem meglepő, hogy annyira szerette Daumier-nak a Júliusi Monarchia minisztere-
iről készült karikatúra-szobrait.7 Szentkuthy szarkazmusa valóban hasonlít ezeknek a szobroknak 
a stílusához, az sem kímél senkit, legkevésbé a készítője saját magát. Ismerjük, hányszor „rajzolta 
meg” szavakkal saját karikatúra-önarcképét, külső vonásairól és jelleméről egyaránt. 

„A világ faggatottja vagyok…” – vallotta, vagyis a megoldhatatlan végső kérdések folyton 
dobolva, harsogva adnak életjelt magukról saját belső világában, és nem hagyják őt nyugodni. 
Ugyanakkor faggatóvá is vált az idők folyamán. Látva néhány rajzát: A zarándokok megkísértése; a 
cím nélküli, háttal látható elcsigázott zöld emberkék vonulása-emigrációja; és hasonló hangulatban: 
Az őrangyalok napja… – tele van apró, expresszív, reális részletekkel, szándékosan nem írom azt, 
hogy realista, hiszen Szentkuthy metaforái, szélsőségei mindig ellentmondanak a szoros értelem-
ben vett realizmusnak.

Rajzolási készségének és szín-vízióinak részeként a színek leírásának, az árnyalatok összehozásának, 
megkülönböztetésének nagy mestere volt – íme megannyi dús leírása a színeknek:

A misekönyv jelző-szalagjainak színei: ott van a halál feketesége, ott van a tiszta elragadtatás, a szűzies 
metafizika fehérsége, az éjszaka mellett a hajnal, a holló mellett a hattyú..., és igen, ott van a zöld, a 
pálmák, a füvek, az erdők és tavaszok zöldje, a klorofil élettani véletlene és örökkévalósága, maga a 
természet, ott van a vörös is, a másik élet, a vér élete, a seb élete.. de nekem legkülönösebb, hogy a 
lila is ott van, a dekadencia színe, a titoké, a sejtelmes eleganciáé, az ellentmondó vágyaké, a paradox 
arisztokratikumé, a tilos határoké, az alapszínek között ez a fellengző korcs, melyet a misekönyv mégis 
pillérnek, lényegnek tisztel, nem hisztériának!8 
 

Szeretett emlegetni egy metaforát: göröngyös talajon nem, csakis sima parketten lehet bolond tán-
cot járni! – gondolati, érzelmi és művészeti világának talán ez a legérthetőbb képlete. Ez egybevág 
irodalmi stílusával, és rajzaival is: hagyományos motívumok alapján teremt gyakran deformált 
képzelet-palotákat. Néha ijesztő fantáziájával képes deformálni a valóságot. Ezt a bolond táncot, a 
gravitáció nélkül lebegő, forgó alakok sorát végigkövethetjük rajzain. 

Henri Lhote Sziklafestmények a Szaharában9 című régészeti útinaplójában a felfedezett 
sziklafestmények közül sok táncoló figurát vagy vágtató alakot fényképezett le, és az ősemberi képek 
némelyike emlékeztet Szentkuthy úszó, sokszor lebegő, vékony, fekete, stilizált félfiguratív rajzaira. 
Ezek közül most csak egyet említek részletesebben: Szentkuthynak az 1929-ben készített Ádám, 
Éva, Fa, Alma… című rajzát; ugyanazok az elnyújtott vonalas mezítelen figurák. Pedig akkor még 
nem fedezték fel sem Altamirát, sem Lascaux-t, még kevésbé a Tasszili-hegységet a Szaharában, 
Aouanrhetben, ahol az „úszó nőt” találták (valamikor 1950 táján végzett expedíció során) a szikla-
menedék falán. Mintha Szentkuthy egyik előző életében festett volna ezeken a sziklamenedékeken. 

7 A párizsi Musée d’Orsay-ban láthatók.

8 Szentkuthy, Fájdalmak és titok játéka, i. m., 137–139.

9 Henri Lhote, Sziklafestmények a Szaharában, Bp., Gondolat, 1977.
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(Eszembe jut: valaki tréfásan azt mondta róla, „sziklaszerű” arcvonásaira utalva: „kőkorszakbeli 
filológus”. Ehhez jó illusztrációk Forgács Hann Erzsébet Szentkuthyról készített szobrai.)

Henri Lhote szövege a sziklafestményhez: „Ez egy kinyújtott végtagokkal ábrázolt nő, akinek a 
keblei a hátán vannak, és úgy látszik, mintha valami folyékony elemben mozogna, ahol egy magzati 
állapotban lévő férfit húz maga után.”10

Szentkuthy rajzán pedig szinte egyetlen vonallal, „zárt rendszerben” áll össze a bonyolult kom-
pozíció: Ádám, Éva két fekvő mezítelen teste külön lebeg vagy úszik, de fejüknél össze vannak 
nőve, lábaik is összenőve folytatódnak a kígyóban, aztán a tobozszerű fában, amely az édenkert 
nevetségesen kicsiny pázsitja is lehetne, és a férfi és a nő karjainak, a csuklónál eggyé, közössé vált 
keze tartja igen egyértelműen, hangsúlyozottan a szép piros almát.

Szentkuthy nagyon magáénak érezte az expresszionista stílust. ( James Joyce szerint minden 
művészet deformáció eredménye.) „Minden atavisztikus elv expresszív” – írta. Valóban szédü-
letes képzelettel rögzítette és adta vissza a gazdag érzékszervekkel felfogott világot. Fantáziáját a 
végletekig kihasználta. Hányszor hallottam tőle, hogy az expresszionizmus a legszintetikusabb, 
legáthatóbb stílusirányzat. 

10 Uo., 226, 36. kép a 160. oldal után.
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Az elementa inspirationisból nem hagyhatom ki […] Chaim Soutine portré- és tájképfestőt. Ha az 
expresszionizmus szónak van valami értelme, akkor nála van! […] az expresszionizmus jelképe minden 
igazi művészetnek, amely a „valóság egy vérmérsékleten keresztül való ábrázolásá”-t tűzi ki célul. A torzí-
tások annak következményei, hogy az ember indulatosan lát valamit. Hány ilyen torzítás van naplómban 
„lepingálva”! […] Ismétlem, az expresszionizmus nekem nemcsak az első világháború utáni ilyen nevű 
stílusirányzatot jelenti, hanem a világ művészettörténetében a legősibb időktől a legmodernebb időkig 
a legkeletebbről a legnyugatibb tájakig azt a nagy művészeti kifejezésmódot, melyben a realitás elemei 
mindig jelen vannak, de óriási szenvedéllyel csűrve-csavarva, színezve-torzítva, szépítve-csunyítva.  
Az expresszionista festőkkel, költőkkel, írókkal való foglalkozás nekem mindig óriási lelkiismeret-vizs-
gálat, gyerekkorom és ifjúkorom legszenvedélyesebb „retrospektív” tárlata, legpozitívebb látomása.11 

Amikor óriási lelkiismeret-vizsgálatról ír, azonnal Barokk Róbert jut eszünkbe, a gyónásra való előké-
születeivel, a gyermek és a felnőtt, az elvakult kamasz és az egzaltált tisztánlátó keveréke, egy igazából 
tragikomikus keverék: mert nemcsak a gyónás kényszere felé szorította saját magát sarokba, hanem 
egy sokkal tágabb értelemben vett önelemzésbe: a tisztaság iránti vágy vezette őt, tudván, hogy soha 
nem fogja magát tisztának érezni, mert egyrészt a teljes valóság felkutatása iránti ambíciója, a valóság 
minél szorosabb megközelítése kizárja a teljes tisztaságot, másrészt, amint a Frivolitások és hitvallások-
ban vallja: a katolikus egyháznak az emberi test két része problematikus… fönt az agy, a gondolkodás 
központja, lent pedig a szexuális vágy központja. Mint kamaszos, túl őszinte kitárulkozás elsősorban a 
Barokk Róbert merül fel asszociációként, és idesorolom rajzait meg kísérőszövegeit is, melyek feltűnő 
példái ennek a végsőkig vitt önelemzésnek. Egy rajza alatt olvasható ez a kis vallomás:

1929. október 7. Ahogy Remarque megírta a frontharcosok könyvét: úgy tudnám megírni a Ban-
dzsák Könyvét – minden bandzsa saját magára találna benne. Annak emlékére, hogy még mindig 
nem tudok az emberek szemébe nézni […] pedig mennyire szeretnék nyájasan mosolyogni, és 
mindezek a félszeg-cinikus álarcaim arra valók, hogy bandzsaságom trotli-benyomását eltusoljam.12

És részlet a borús hangulatú Szegény Josephus című rajzának kísérőszövegéből: 

…a szomjazott hitvesi csókot eltiltotta a Szentlélek galambja, a nászágy elé vétóul olajágat tett az ég 
idegenszemű hírnöke: Gratia Plena, Gratia Plena, csupa titok, akár a tenger vége, […] ez annyi, hogy 
József sose lesz boldog, József elmegy bújával a tenger magányos öbleibe, gratia plena, oda az élet!13 
 

És ezzel megint az ő külön valóságainak határán vagyunk, egészen közel az expresszionizmushoz, 
ahogyan azt ő definiálta. A Creta Polycolor, színes kréta-doboz által ihletett művet bizonyára ebben 
a birodalomban álmodta meg. 

Állandóan ingajáratban közlekedett a valóságos és a képzeletbeli között. Ez a kettősség egy 
rá jellemző vonással jelenik meg rajzain. Előbb már szó volt a gravitáció nélkül lebegő, úszó 

11 Szentkuthy, Frivolitások és hitvallások, i. m., 612.

12 Uő, Fájdalmak és titkok játéka, i. m., részlet a Három párka című rajzának kísérőszövegéből.

13 Uo.
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figurákról. Légüres térben táncolnak, sokan vannak, folyton előjönnek, repkednek a vonzás 
nélküli űrben.

Milyen mindennapi téma, milyen titokzatos realitás a valóság és a képzelet […]. A kép csupa nem-léte-
zőt ábrázol: nem csodálatos-e az embernek ez a quasi „mindennapi” vonzalma a nem-mindennapihoz, 
a nem-létezőhöz? Van két véglet: az abszolútan megszokott realitás és az abszolút idegen csoda. […] 
Mennyire megszoktuk, hogy a nagy festészet a nem-létezést ábrázolja, milyen reális ismerősünk az 
irrealitás. […] Realitás- vagy irrealitás-ösztönünk-e az igazibb? Azért születtünk e világra, ami van, 
vagy azért-e, ami nincs? S melyik az igazi nincs?14  
 

Szentkuthy írásaiban sokszor előfordul a van és a nincs, a semmi és a minden fogalmának közelsége. 
Az eseményeket, embereket szintézisükben képes megfigyelni, innen vannak távoli asszociációi, 
amelyek csak nekünk tűnnek távolinak, ő könnyedén közelítette a beleültetett gondolatokat, 
melyekben az ő végletesen perspektivikus látásmódja konkrét és kézzel fogható lesz. Tehát egyrészt: 
sebezhetőség, közvetlen kapcsolat a tűzzel, másrészt az összegezés vágya, a „catalogus rerum”, a 
jelenségek jegyzékének, a dolgok leltárának, a „minden mindennel összefügg” hideg fejjel történő 
rögzítése; s ami még érdekes: e kettőt együtt, párhuzamosan volt képes megélni: a pólusok egyidejű 
feldolgozása kevés embernek adatik meg, innen ered műveinek nehéz olvashatósága – de ez is ad 
kulcsot művei megértéséhez, élvezetéhez. 

Tehát a dolgok leltára! Melyek voltak rajzainak fő témái: 
az emberi élet, sors…, félelem, színház, temetés…, 
ókori mítoszok – Odüsszeusz Nausikaa kocsija után, Párkák, nimfák…, 
ótestamentumi és keresztény mítoszok – Ádám és Éva, Angyali üdvözlet, őrangyalok, Pün-

kösd…, művészi, esztétikai nosztalgiák, 
vagy ellenkezőleg: irónia, karikatúra…, erotika, szerelem, barátság, féltékenység, végzetszerűség 

a mindennapi életben… – mindez a játékosság és a démonikusság szétválaszthatatlan egységében. 

Szentkuthy életművében fontos szerepet kap a látomásosság állandó közelsége, a kép hatalma, a 
pillanat impressziója. Talán az volt a legfontosabb számára, hogy folytonosan szembesüljön saját 
magával. Sokszor hangsúlyozta, hogy amikor nap mint nap a naplóját írja, nem a megörökítés vágya 
vezérli, hanem az a meggyőződése, hogy egy esemény, egy emberi figura, egy hangulat, egy talál-
kozás, egy optikai játék, s még ezer meg ezer dolog akkor válik valósággá, ha rögzíti azt!  Ez komoly 
életformává vált nála, amely gyűjtemények sorozatával telt meg: naplója óriási „gyűjtemény”, 
könyvtára óriási gyűjtemény, fényképei hét nagy doboznyi gyűjtemény, és talán a legfontosabb: 
művében a „catalogus rerum” valóságos műfajjá vált, ami szintén a valóság fantáziás gyűjteménye-
ként érthető meg leginkább. 

Ha sokat láttam, ezer árnyalatot, ha sok okos és mély, játékos és szikrázó gondolatot ébresztett bennem, ha 
képekkel és logikával tudom kifejezni, világosan és erjedő-erjesztő gazdagságban, stílussal, eleganciával, 

14 Szentkuthy, Az egyetlen metafora felé, i. m., 191. 
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hittel és nemtörődömséggel: mit számít az, hogy a valóságot, a napló-anyagot mondtam el? Már rég 
nem napló az, hanem mű, opus, igazság, szépség, tanulság, evokáció, vallás, emberiesség. És kell-e más?15

Egyrészt vágya, hogy elérje a tömörített kifejezésmódot, egy lezárt stílust, az egyetlen metaforát, 
az egységet: szomjaztam az összefoglaló nevezőket, a megváltó szintéziseket –, másrészt életműve 
nyitott, a műve prae…, a valami előttiség állapotában él és mozog, egy kozmikus előszoba szellemi 
huzatában. A fentiekből kiderül, hogy a napló irodalmi műfaja nem ismeri az ideiglenesség-vég-
legesség szembenállását. Mindenesetre Szentkuthy képes volt kisöpörni alkotói módszeréből 
a befejezettség-befejezetlenség kérdését, és ez nyilvánvalóan személyiségének naplójellegéből 
adódik. Nála és benne minden azonnaliság, minden impresszió, vízió, de minden fraktál írásmód 
is: a legkisebb részletekben jelen van az egész, könyveiből egy bekezdés vagy egy-egy rajza univer-
zumának genetikai kódját nyújtja.

Amikor regényt akarok írni (speciális stílusomban), tulajdonképpen egy esztétikára akarok rábuk-
kanni, mint végső alapra – minden esztétika legősibb formájára. Festői ősokokat keresek, mert 
minden ősok ipso facto szemléletes […], tehát mindenképpen festői a képzeletem, amit eddig 
gyarlóságnak találtam, most látom, hogy erényem. „In principio erat Visus.”16 A legefemérebb moz-
dulat-illanásban egy lerajzolható kép-séma van.17

15 Uo., 151.

16 Lat.: kezdetben volt a Látás.

17 Uő, Fájdalmak és titkok játéka, i. m., 1931. február 27.
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