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Isten is mûvésznek teremtette. Mûfajt azonban
eleinte nem adott hozzá.

1908. június 2-án mint Pfisterer Miklós szüle-
tett. Diákkorában ügyesen rajzol, zenél, verse-
ket és esszéket ír – forrongó, a célt nem ismerô
hangulatban. Izgatja a matematika, a modern
fizika, színészkedik. Mint ifjú diák „fellép” a
szülôi vendégségekben, „úri népek elôtt ját-
szik”. A színészkedés majd egész életén át vé-
gigkíséri. 15 évesen megismerkedik Greco ké-
peivel. A spanyol barokk katolicizmus megis-
merése életre szóló mûvészeti élményt jelent
számára. 17 évesen regényt ír („Barokk Ró-
bert” a címe, nem tartja elég kiforrottnak, nem
jelenteti meg). 20 évesen európai körutat tesz:
világlátása szélesedik, mûveltsége gyarapodik.
23 évesen tanári képesítést szerez, majd Ben
Jonsonról szóló értekezésével doktori címet.

Nagy mûve, a Prae címû regény 1934-ben je-
lenik meg. (Írója ekkor veszi fel a „Szent-
kuthy” nevet.) A könyv sovány cselekménye
lehetôség írójának, hogy kifejtse filozófiáját,
csillogtassa irodalmi, képzômûvészeti, törté-
nelmi, fizikai és matematikai mûveltségét, ér-
zékeltesse a kor sokrétû gondolatainak kavar-
gását. Mindezt nagyszerû íráskészséggel,
egyéni stílusban adja elô, „formák és tartal-
mak kétlaki életet élnek” a mûben. A szokat-
lan mûvet általános kritikai értetlenség fogad-
ja. Az elutasító bírálatok mellett azonban elis-
merôk is akadnak. Szellemi nagyságok (Né-
meth László, Halász Gábor, Hamvas Béla) fi-
gyelnek fel a „talányos mûfajú”, „zavarba
ejtô” alkotás értékeire.

A nagy mûvet követi 1935-ben Az egyetlen
metafora felé címû alkotása, 1936-ban pedig a
Fejezet a szerelemrôl. Az évtized vége felé kezd
bele újabb hatalmas, enciklopédikus regényfo-
lyamába, melynek a Szent Orpheus breviáriuma
összefoglaló címet adja.

A hatrészes nagyregényt, melyben a történe-
lem véres komédiás jelenetsorokban elevene-
dik meg, 1938 és 1942 között adja ki.

Szentkuthy Miklós a magyar szellemi élet

prominensei közé tartozik. Mûvészek között is
ritka, magas fokú mûveltségét elismerik. Bará-
tai a szellemi élet elitjébôl, legkitûnôbb írók,
képzômûvészek, zenészek sorából kerülnek
ki. Tanulmányt ír a népszövetségi államokról,
hangjátékait írókról (Thomas Mann, Hogarth,
Dürer, Daumier, Defoe, Petôfi) a Magyar Rá-
dió mutatja be. 1948-ban megkapja a Baum-
garten-díjat.

Polgári élete békés. 1931-ben megnôsül. Ta-
nítani kezd (magyar, angol és francia szakos).
1948 után kiszorítják a mûvészeti életbôl. Fele-
sége nyelvóráiból tartják el magukat. A ma-
gyar kultúrát ekkor kitûnô mûfordításokkal
gazdagítja (Swift, Sterne, Dickens Twist Olivér-
je, Howard Fast mûvei, ezekhez csatlakozik
majd jóval késôbb hatalmas munkája, Joyce
Ulyssesének fordítása). Jó néhány hallgatással
telt sivatagos év után lehetôsége nyílik mû-
vészéletrajzok írására, ezzel tér vissza az iro-
dalmi életbe. A sort 1956-ban Divertimento cí-
mû Mozart-könyve nyitja meg. Ezt követi Dü-
rer, Goethe, Haydn és Händel életrajza. 1966-
ban jelenik meg kisregényeket és novellákat
tartalmazó Gigi címû kötete. Bizonyság arra,
hogy nem csupán a nagy történelmi tablók ura,
hanem a mindennapokról is nagyszerûen tud
írni! Ezúttal a közönségsiker sem marad el.

Az 1960-as évektôl magánéletébe húzódik
vissza. A nôi szépség, az erotika és az alkohol
mámora bevallottan vonzzák. Nincs tévéje,
napilapokat nem járat. Csodálatos, közel hú-
szezer kötetes könyvtárából olvas, nagy szá-
mú mûvészlemezén opera- és koncertfelvéte-
leket hallgat. „Privát persona vagyok Buda-
gyöngyérôl” – nyilatkozza. Megteremti saját
világát: lényegében színészkedésbôl áll ez a
lét. Még a vendégségek is megrendezettek, a
családtagokkal való kapcsolata is teátrális.

Élete késôi szakában eléri a siker. Az Ulysses
fordításáért megkapja a Magvetô és az Európa
Kiadó, valamint a Magyar Rádió nívódíját. Jó-
zsef Attila-, Füst Milán- és Déry Tibor-díjjal ju-
talmazzák. A Munka Érdemrend arany fokoza-

Egy lándzsadobás Szentkuthyért
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tát 1978-ban, a Kossuth-díjat 1988-ban, nem
sokkal július 18-i halála elôtt kapja meg. A kri-
tika ekkor már egyértelmûen elismerôen szól
róla. A Szentkuthyt dicsérô hangok kórusából
kiemelkedik Örkény Istváné, aki „minden idôk
legnagyobb magyar prózaírójának” nevezi.

Tanulmányok sora jelenik meg az íróról és
mûveirôl. Besorolják (és nem is kis joggal!)
szürrealistának, egzisztencialistának, struktu-
ralistának és expresszionistának. Portréfilm
készül róla, melyet a tévé is sugároz. Ismertsé-
ge egyre nô, már nem csupán a szellemi elit
köreiben, hanem az olvasók tömegei között is.
A nemzetközi elismerés sem várat magára, így
például Franciaországban számos regényét
adják ki. Régi mûvei sorra megjelennek új ki-
adásban. 1988-ban Frivolitások és hitvallások
címmel életére visszatekintô beszélgetéssoro-
zata jelenik meg. Életében húsz, halála után
Tompa Mária áldozatos és kitûnô munkája
nyomán a gazdag hagyatékból további kilenc
mû lát napvilágot.

Szentkuthyról, az emberrôl legendák keltek
szárnyra. A sírjára dobott lándzsák hatalmas
halmához csatolom saját szerény emlékeimet.
1948 táján az Árpád Gimnáziumban „alsós-
ként” ismertem meg. A tanintézetnek nagy-
szerû könyvtára volt. Szentkuthy, a könyvtár
ôre itt kiélvezte a pihenés és mûvelôdés örö-
meit. Különös, szuggesztív alakja (magas, torz
arcú férfiú, széles, szinte karmesteri karmoz-
dulatokkal) lyukas óráinkon idônként helyet-
tesítôként bukkant fel. Történelemrôl, embe-
rekrôl, épületekrôl, tájakról mesélt szórakozta-
tóan, színészkedve. „Kajoltuk a dumáját.” Az
énekórákon is helyettesített, ilyenkor harmó-
niumon játszva szórakoztatta az osztályt. Fi-
tyó tanár úrnál elröppent a lyukasórák unal-
ma. Ô szervezte és vezényelte a gimnázium
rendezvényeit. Kedvenc tanítványa Sinkovits
Imre volt, akit rendszeresen felléptetett az év-
záró színi elôadásokon.

Jóval késôbb, az 1960-as évek elején meghív-
tak szellemi zsúrjaira. Az egykor jobb napokat
látott budagyöngyei villa még most is impo-
náló volt régi kôbalkonjaival, kertjével. A szín-
padi díszletezésû lakás már belépéskor meg-
ragadott. A nagy könyvtárszobában, a falakon
mûvészbarátok (Borsos Miklós, Frank Frigyes,
Kelemen Emil) mûvei. Richter Ilona mappái és
rajzai hevertek szerteszéjjel (a csodálatos nö-
vényképek ellenpontozták a szoba komorsá-

gát). Az asztalokon, foteleken meg a földön
halmokban pompázatos, bôrkötéses, gerincü-
kön aranybetûs könyvek hevertek, melyek az
indiai, kínai, egyiptomi mûvészetet mutatták
be. A modern mûvészetet az Il Maestri del
Colori füzetei és a SKIRA genfi mûtörténeti ki-
adó albumai képviselték. Utóbbiak finom pa-
pírja és a beragasztott színes képek tették élve-
zetessé a nagy festôket bemutató szövegeket.

A szöveg mellett, a képek körül mindenütt
Szentkuthy jegyzetei. Belefirkált könyveibe.
„Mindent dátummal látok el … Odaírom ma-
gam azokhoz a képekhez, melyek izgalommal
töltenek el … Néha széljegyzet is van, de a dá-
tum azt jelenti, hogy döbbenetes hatást tett
rám … Látnátok, én hogy szoktam olvasni, pi-
ros jel, kék jel stb.”

A látogatásokat szellemi élvezet tette emlé-
kezetessé. Szentkuthy „bûvészmutatványok-
kal” szórakoztatta vendégeit, az emberi kultú-
ra nagy tablóit idézve fel. Mûvészi elfogult-
sággal idézte meg a szecesszió és a szürrealiz-
mus világlátását.

Az író késôbb megtisztelt bizalmával, elvál-
laltam a „család orvosának” szerepét. Szent-
kuthyt ebben az idôben ketten kezeltük. Lelki
panaszait egy neves ideggyógyásznak, testi
szenvedésének tüneteit nekem mondta el. A
pszichiáterrel azonban csupán vérnyomását
mérette, míg engem bizalmába fogadott. „El-
mondom neked lelki tartalmaimat, mert te ol-
vasóm vagy” – mondta. Lelki állapotának jel-
lemzésére elmondta, hogy ô „túlérzékeny or-
gona”, melynek sípjai a legcsekélyebb érintés-
re is felzendülnek, hangkavalkáddal válaszol-
nak. Az általa is már-már kóros, túlzott szenzi-
bilitásnak nevezett tulajdonsága nyilvánult
meg a világ olykor legapróbb dolgaira való re-
agálásában. Szenvedett ettôl, írói munkájához
mégis nélkülözhetetlennek tartotta.

Mivel rettegett a kórházi környezettôl, min-
dig kihívatott a kórház kapujába. Hatalmas sé-
tákat tettünk az ORFI fôépülete körül, amikor
elsorolta elôzô napi (vagy heti) panaszait. A
panaszok legfeljebb enyhe neurózis diagnózi-
sára adtak lehetôséget, és a gyógyítás sem állt
másból, mint meghallgatásukból. Fáradhatat-
lanul róttuk köreinket a kórházépület körül.
Betegem ontotta a történeteket. Sétánk kör-
nyéke pedig olykor hirtelen megtelt szerep-
lôkkel, a szomszédságban lakó Baránszky-Jób
László, Jékely Zoltán, Illyés Gyula gyakran
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bukkantak fel. Élmény volt a mûvésztársak
Szentkuthyval folytatott társalgását hallgatni.
Depressziós periódusaiban sem pszichiáterét
vette igénybe, hanem belgyógyászát hívatta
magához. Sajátságos módját fedezte fel az ön-
gyógyításnak – orvosának, feleségének és a bi-
zarr módon a házaspárral együtt élô Sártory
Magdának hoszszú, olykor napokig tartó fel-

olvasásokat tartott Mikszáth és Jókai regénye-
ibôl. A „másik asszony” halála után orvosi
kapcsolatom megszakadt a családdal, s közel
másfél évtized után Szentkuthy Miklós keze-
lését az általa nagyra becsült írótársnak, Ma-
gyar Imre professzornak adtam át.

DR. GÖRGÉNYI FRIGYES

Dzsibríl ibn Bahtísú ibn Dzsurdzsísz, a jám-
borságáról és kiváló tudásáról híres orvos, a
nagy és nemes lelkû, hercegek és uralkodók
kedvence, Mohamed prófétaságának 153. évé-
ben született, Dzsurdzsísz ibn Dzsibríl ibn
Bahtísúnak, a gondesápúri klinika egykori
igazgatójának fiaként. Apja személyesen aján-
lotta be ôt Dzsafárnak, a kalifa vezírjének, azt
állítva, hogy Dzsibríl zsenge kora ellenére
máris többet tud nála. A tüdôgyulladásából
szerencsésen kikúrált vezír kegyeibe fogadta
az ifjút, s midôn Hárún ar-Rasíd kalifa egyik
ágyasa szeretkezés közben megrándítván ge-
rincét megbénult, rábízta a leány gyógyítását.
Dzsibríl az udvar színe elôtt lerántotta a lány
ruháját, aki ijedtében elfeledkezett bénaságá-
ról, és pofon vágta az orvost. A gyógyult ágya-
son örvendezô kalifa hálája nem is maradt el –
Dzsibrílt udvari fôgyógyító mesterré neveztet-
te ki. A következô években Hárún ar-Rasíd ibn
al-Mahdi – Allahnak hála – semmiféle beteg-
ségbe nem esett, Dzsibríl pedig ennek követ-
keztében – és önnön meggyôzôdése szerint
méltán – hihetetlenül meggazdagodott. Dôlt
hozzá a pénz, és a szerencse sem hagyta el, hi-
szen még protektorát, Dzsáfárt is túlélte, noha
a vezírt pereputtyostul irtatta ki a kalifa.

Tizenöt év telt el békességben és örömben.
Ekkor azonban Hárúnt Tús városában beteg-
ség támadta meg. Dzsibríl azonnal hozzásie-
tett, megvizsgálta, s tizenöt évi biztonságának
gôgjében kijelentette: nem tud segíteni rajta,
sôt azt is a kalifa fejéhez vágta, hogy bajának
nyilván mértéktelen, buja életmódja s féktelen
étvágya az oka. Az uralkodó természetesen
börtönbe vettette az orvost, javait elkoboztat-

ta, ráadásul helyére egy tudatlan, perzsa szár-
mazású keresztény papot állított, aki mivel a
kalifa baján a legkevésbé sem volt képes segí-
teni, a maga mentsége végett Dzsibrílt tette
felelôssé a betegség elôrehaladott voltáért.

Hárún, a Hívôk Ura, ekkor megparancsolta,
azonnal végezzenek korábbi kegyencével.
Dzsibríl szerencséjére azonban az éppen aktu-
ális vezír és börtönfôparancsnok, egy bizo-
nyos Ad-Fahd ibn Arrábi vesebántalmaktól
szenvedett, és hogy kínjait elviselhesse, az or-
vos segítségére szorult. Életét így, a kockázat-
tól sem riadva vissza, megkímélte. Idôközben
– ó gyász és siralom – a fényességes orcájú Há-
rún ar-Rasíd elhunyt, és fia, Al-Amín lett az
uralkodó. Al-Amín beteges ember lévén elô-
hozatta Dzsibrílt a tömlöcébôl, és kegyeivel
halmozta el, visszaadatta elkobzott vagyonát,
sôt még azon felül is megjutalmazta.

Hanem Al-Amín testvére, a hatalomvágyó
Al-Mamún hamarosan rátámadt fivérére, és
annak embereit részint kardélre hányatta, ré-
szint börtönbe vettette. Dzsibríl így visszaköl-
tözhetett korábbi cellájába, vagyona pedig az
államkincstárba, majd onnan türk zsoldosok
markába vándorolt. Szerencséjére Al-Mamún
helytartója, Hasszán gyermekkora óta végbél-
görcsökkel küszködött, és e végbélgörcsök
202-ben oly mértékben fölerôsödtek, hogy
Dzsibrílt újra elô kellett vonszolni a börtönbôl:
vagyonát visszakapta, sôt Hasszán a korábban
elkobzott javakat újabb adományokkal is
megtoldotta. 205-ben sikeres hadjáratáról Al-
Mamún megtért Bagdadba. Hasszánt, miért,
miért nem, azonnal lenyakaztatta, embereit
pedig lekaszaboltatta, vagy tömlöcbe vettette.

Orvosra mindig szükség van


