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Hegyi Katalin

Szentkuthy Miklós hagyatéka

„Szeretem a széljegyzetek szerénységét, máskor meg az öntépő vallomás vagy gyónás 
erejét” – nyilatkozta Szentkuthy Miklós a Frivolitások és hitvallások című önéletrajzi 
visszaemlékezésében. Ez a vallomás pontosan jellemzi hagyatékának sajátosságát. Kevés 
író van, akinek ennyire teljesen, hiánytalanul maradt együtt élete külső és belső törté-
néseinek igazolása. 

Szentkuthy Miklós hosszú élete során minden írását – jelentőset és kevésbé jelentőset 
egyaránt – megőrzött. Így nemcsak a megjelent nagy regényeinek kéziratai maradtak 
fenn, hanem fiatalkori versei, novellái, torzóban maradt íráskezdeményei, befejezett, 
de ki nem adott regényei, naplófeljegyzései, levelezése, házi levelező-cédulái, valamint 
nagyszámú csodálatos és egyéni rajzai is. A hagyaték valószínűleg legérdekesebb és egyik 
legértékesebb egysége hatalmas, több százezer oldalas napló-folyama, amelynek 1949-ig 
írott része 2013-tól áll a kutatók rendelkezésére. 

Feltételezésünk szerint a százezer oldalnyi napló őszinte, önelemző, moralizáló, intel-
lektuális, esztétikai kérdéseket feszegető, s a politikai-történelmi eseményeket is nyomon 
követő írásfolyam. Kiadásának előkészületeit megkezdtük Parragi Márta kolléganőmmel.

Szentkuthy Miklós szerette az életét dokumentálni. Minden belső történés, impresszió, 
látvány akkor vált számára valóssággá és kézzelfoghatóvá, ha megörökítette a mozzanatot 
írásban, rajzban, fotóban. Ahogy ő fogalmazott: „Ha fénykép van, ha napló van, akkor 
kap testet minden, amit leírás, kép nélkül illanónak, megfoghatatlannak érzek.”   

Minden írását datálta, ilyen szempontból könnyű volt rendezni hagyatékát. Nagyszü-
lei, szülei apró-cseprő tárgyaihoz, levelekhez, kicsi emlékekhez ragaszkodott. Így maradt 
fenn az író édesapjának, Pfisterer Lajosnak a feleségéhez, Götzler Gizellához küldött, 
több mint száz érdekes képeslapja, amelyek a századelő különböző városait ábrázolják, 
főként az első világháború idejéből. Iskolai értesítőit, tanári kinevezéseit, ösztöndíjainak 
iratait mind egybegyűjtötte, így személyi dokumentumait szinte hiánytalanul megőriz-
hetjük. Megtartotta a Mária Kongregációban töltött évek relikviáit: szentképeket, papi 
névsorokat, jegyzőkönyveket. A családtagokkal folytatott üzenetek céduláit is eltette. 
Azt is, ami tartalmilag nem igazán fontos. Utazási emlékei sorában ugyanúgy megfér a 
naplófeljegyzés, egy-egy szép katalógus, prospektus, mint egy jelentéktelen vonat- vagy 
villamosjegy, múzeumi, színházi belépő vagy étlap. A képeslapokat, reprodukciókat, 
albumokat, könyveket is nagy szenvedéllyel gyűjtötte. Ezeket a korszakról szóló bármely 
kiállításban jól tudja használni a múzeum.

Az író levelezése értelemszerűen csak a hozzá írt leveleket tartalmazza. Elszórtan 
találunk Szentkuthy által írt igen érdekes darabokat is, számuk azonban elenyésző. 
Remélhetőleg az elkövetkező években előkerülnek autográf levelei is. Nincs igazán doku-
mentációnk arra vonatkozóan, hogy a Szentkuthy által írott leveleknek mi a jellemzője. 
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Annyi bizonyos, hogy nem volt tipikusan „irodalmi” levelező. Szerelmeivel való levélvál-
tásai elsősorban érzelmi alapúak lehettek, hiszen emlékezése szerint saját műveiről nem 
beszélgetett barátnőivel. Ez alól kivétel egyetemi csoporttársa, később szerelme, Hercz 
Mária, majd évtizedekkel később Tompa Mária. A filológusok számára érdekes adatra 
bukkanunk egy terjedelmes, Hercz Máriának szóló 1931. június 13-i levélben, melyben 
természethez való esztétikai és filozófiai viszonyáról ír huszonhárom évesen: „Egyébként 
én most értem el a természet szeretethez: azért ily későn, mert a természet-barátság 
turista-formái, a természet-imádás panteista giccs-vallásai a természet-tudás szellem és 
intellektus-ellenes tendenciái, a természet-kedvelés kiszolgálói, kertészkedő-vénlányos 
változatai, a természet-költés kongó metaforái – eltakarták előlem az igazi természetet, 
ami ugyan kis t-vel írja a nevét, de sokkal több, mint amit eddig mondtak szegényről. A lel- 
ket néha utáljuk, pedig csak a pszichológusoktól irtózunk, nem a Psychétől. Így voltam 
a természettel is. Különben némi érettség kell hozzá, több mint a gondolkodáshoz (ne 
higgye: hogy valami passzív miszticizmus fenyeget, szó se róla!). Várom, várom az utazá-
sunkat a hegyek közé és Isten segítségével összes impressziómat (=magyarázataimat) bele 
teszem nyersen a regényembe, melynek címe (ez csak első tónusa egy tervezett ciklusnak) 
valószínűleg Anti-Psyché lesz.” A tervbe vett Anti-Psyché című mű lett első legendássá 
vált regénye a Prae. (A regényben szereplő folyóirat neve lesz az eredeti címváltozat.)

Könyvtár

Kéziratai mellett a Szentkuthy-hagyaték másik nagy egysége az író könyvtára, melynek 
számbavételét Parragi Márta és Tompa Mária végezte el tíz év kitartó munkájával. A köny-
vek igazi különlegessége nem elsősorban a mennyisége vagy a szerteágazó gyűjtésköre 
(lexikonok, enciklopédiák, szépirodalmi művek a magyar- és világirodalomból, termé-
szettudományos könyvek, filozófiai értekezések, a világ népeinek kultúráját bemutató 
albumok, képzőművészeti kiadványok stb.), hanem az, hogy Szentkuthy olvasás közben 
számtalan széljegyzetet írt a lapokra. A könyv számára használati tárgy, munkaeszköz 
volt. „Az én könyvtáram szerves része óriás naplómnak, könyveim majdnem minden 
lapján dátumok, utalások a naplóra, a naplómban utalások az illető könyvre, képre, láb-
jegyzetre. Naplóm – nem érthetetlen, de – félig hasznos könyvtáram nélkül.” (Frivolitások 
és hitvallások. Bp., Magvető, 1988. 9. o.) 

A könyvtár feldolgozásának eredménye Parragi Márta Szentkuthy Miklós könyvtára 
című 2008-ban megjelent szép kiadványa a Petőfi Irodalmi Múzeum gondozásában. 

Szentkuthy pályájának kezdetétől gondosan egybegyűjtött lapkivágatok – tanulmá-
nyok, kritikák, recenziók, interjúk – dokumentálják írói munkásságának eseményeit, 
fogadtatását. Ez a gyűjtemény jó nyersanyaga lehet egy Szentkuthy-bibliográfiának.

Fényképek

A hagyaték másik értékes és érdekes része Szentkuthy fotógyűjteménye. „Határtalan szí-
nes fénykép-imádatom mögött kétségtelenül valami egészen out-law művészet-felfogás 
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van, mely körülbelül így fejezhető ki: a szenzációk szenzációját így is, úgy is maga az élet 
adja, virágzó nők és vajúdó szilvafák, minek technikákat és trükköket kitalálni utánzására, 
kifejezésére, jelképezésére vagy metamorfózisára (szóban, hangban, színben)? Az egyetlen 
plusz, amit hozzáadhatunk: a beállítás, a póz, a dinamikus perspektíva, elvágás, felnagyítás, 
ferdítés, duplázás, árnyba-ölés, fénybe-ölés. Szép tehát számomra: hiánytalanul jelen lévő, 
tudományosan hű valóság + valami hozzáadott mesterséges perspektíva, teátrális-mértani 
beállítás, elvont kompozíció. Ez pedig csak a modern fénykép, vagy a női testre ráborított 
művészi ruha.” – írja Szentkuthy Miklós Az alázat kalendáriuma (1935–36) feljegyzéseiben. 

Ezt  a gyűjteményrészt mutattuk be a 2009-ben megjelent Titkok játéka című album-
ban, amely ennek a gondolatnak illusztrációja. Valóságot, elvont kompozíciót és szép 
ruhákba öltözött hölgyeket látunk a fényképeken. Közel kétezer fotóból válogattuk ki az 
albumban láthatókat. Fontos szempont volt, hogy az 1920-as évektől kezdve napjainkig 
a legnevesebb fotóművészek (pl., Balla Demeter, Fákó Árpád, Laub Juci, Lugosi Lugo 
László, Mai és Társa, Pécsi József, Székely Aladár, Vahl Ottó, Vajda M. Pál, Wachter Klára) 
fényképeit mutassuk be, ezek jelentős része addig publikálatlan volt. A női portrék azért 
is kiemelkedő jelentőségűek, mert ezeket a fényképeket Szentkuthy rendelte meg a kor 
híres fényképészeinél, számtalan esetben elkísérte a hölgyeket a műterembe, s egy életen 
át megőrizte a felvételeket.

Szentkuthy saját magáról is számtalan fotót készíttetett, különösen fiatal korában. 
Tanulmányban lehetne foglalkozni azzal, hogy „a valóságok valóságának” igényén túl, 
miért csináltatott magáról ennyi felvételt. A fiatal Szentkuthynál ebben a szenvedély-
ben bizonyára az is közrejátszott, hogy konokul kereste igazi arcát, meg akarta ismerni 
vonásait, annak előnyös és kevésbé előnyös oldalát, el akarta fogadni magát. (Látszik 
az 1926-os érettségi képén, hogy bandzsa volt. Ezt a zavaró hibát 1928-ban egy műtét-
tel helyrehozatta, de még mindig nem volt megbékülve külsejével. „Neander-völgyi 
állkapcsán” nem tudott változtatni. 1936 és 1941 között minden év húsvétvasárnap-
ján feleségével, Dollykával elmentek a gellérthegyi búcsúba, ahol gyorsfényképésznél 
fotóztatta magát, jobb- és bal profilból, felülnézetből: olyan szögből, ahogyan a tükörben 
nem láthatta magát.) Az 1930-as évek közepétől a róla készült felvételeken látszik, hogy 
megtanulta kezelni a pózt, s a fényképész „mesterséges perspektívája”, „teátrális mértani 
beállítása” egyre vonzóbb férfit mutat. 

1945-től a hetvenes évekig kevés fénykép van a gyűjteményben, amit a történelmi 
légkör indokol. Idős korában ismét rengeteg róla készült fényképet őriz a hagyaték, de 
ekkor már nem érdekli a beállítás. Lakásában – természetes közegében –, beszélgetés 
közben elkapott komoly és játékos színészi pózok, grimaszok pillanatát, ezer arcát rögzíti 
a fényképész az utókor számára.

Relikviák

1988-tól, halálától a múzeumba került számos relikvia is a hagyatékból. A keresztelési 
kisinge, Antalffy Mária róla készített bábfigurája és karikatúra tanulmányfejei, híres 
bíborosi jelmeze, amit az 1938-as budapesti eucharisztikus világkongresszus idején viselt 
Budapest utcáin. Az írók relikviái közül az utókor szívesen választ ki olyan darabokat, ami 
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kultikus tárggyá válhat, ami tárgyi voltánál többet elmond tulajdonosáról. Ilyen kultikus 
tárgy lehetne például két velencei üvegkehely. Szentkuthy Miklós egyik leginspirálóbb 
szerelme Rudas Erzsébet, Betta volt, aki zsidó bankár családból származott. A fiatalasz-
szony könyvtárosként dolgozott Budapesten. Az íróval 1937-ben ismerkedtek meg, 
szenvedélyes kapcsolatuk 1951-ig, a Rudas család kitelepítéséig tartott. Kettejük viszo-
nyának jellemzője a játékosság és a misztérium. Ez a kettőség tükröződik ajándékozási 
rituáléjukban is. Azt a fogadalmat tették, hogy csakis olyan tárgyat adnak ajándékként 
egymásnak, amely annyira fontos számukra, hogy naponta érzik annak hiányát. Szentku-
thy ezért adta búcsúzóul Bettának az Ezeregyéjszaka meséit, mindennapos olvasmányát 
1951-ben, amikor a Keleti pályaudvaron elváltak egymástól. 

Betta egyik ilyen ajándéka a két velencei üvegből készült kehely. Ezek Szentkuthyék 
Derék utcai lakásában mindig az íróasztal két szélén álltak. 1944 végén bombatalálat 
érte a házat. A dolgozószoba, sőt az íróasztal közepén is „egy-egy óriási törmelékpiramis 
állt, mint a trójai ásatásokon. Az íróasztalon két óriási öblös, talpas velencei pohár, Betta 
ajándéka máig megmaradt”  –   emlékezik az író. Így a kelyhek az íróra, de Bettára is oly 
jellemző tulajdonságok – szerelem, játékosság, túlélés – szimbólumává lett.

Ugyancsak kultikus tárgy lehetne az a 18. század eleji körtefakorpusz is, amit az 
ötvenes években a gánti erdőben sétálva talált az író, feltehetőleg valaki elásta a szépen 
faragott testet, hogy az ötvenes évek erőszakos politikájának ne essen áldozatul. Ez a 
lakásában nagy becsben tartott tárgy Szentkuthy Miklós vallásosságának szimbóluma. 
A hit és hitetlenség mindennapos harca sajátja volt. Plasztikusan fogalmazza meg ezt a 
hitért vívott küzdelmet a Frivolitások és hitvallásokban: „Hármat kell összeegyeztetnem 
magamban: a katolikus ortodoxiát, a végtelen sok erotikát és a hétfejű sárkányként rám 
törő kételkedést. Én örökké imádkozom. Ezeknek az imáknak az alapja: a szentek életének 
állandó olvasása. Az egyéni imákba belefonódik életem ezer epizódja, emlékek tömege, 
utazások, emberek, olvasmányok. Néha azokat a dolgokat is imává alakítom, ami aznap 
foglalkoztatott: Maria Sibylla Merian rajzai, angol katedrálisok, aznapi ebédem, repdeső 
női manekenek egy divatlapban, mind imává alakulnak lelkemben, mint ahogy a napsu-
gár a növényekbe hatol a klorofill hatására, és megtörténik az oxigén–széndioxid-csere. 
Valóban a világ faggatottja vagyok. Az ima mérhetetlen távolságba visz el az élet leg-
rondább kísértéseitől: irigységtől, haragtól, bosszútól, féltékenységtől, pénzéhségtől, 
karrierizmustól, rangkórságtól. Akkor miért blaszfemizálok? Blaszfémiáim vallásos 
jellegűek! Létezik egy kétségbeesett, Istenért küszködő, Istenre szomjazó keresés, mely 
nem ismeri Pascal vigasztaló mondatát: ’Nem keresnél engem, ha már meg nem találtál 
volna’.” Mély hitének szép megjelenítése a sírján látható kereszt. Életében kérte, hogy a 
sírján ne legyen más, csak egy rusztikus, nagy fakereszt. Mészáros Mihály szobrászművész, 
egykori tanítványa készítette el a keresztet, melyet ferdén és megbillentve helyezett el a 
sírhanton, Szentkuthy Miklós vallásosságának, Isten hitének kifejezésére. 

Képzőművészet  

Szentkuthy Miklós lakásában jelentős képzőművészeti alkotások is láthatók, festmények, 
grafikák, illusztrációk, melyeket barátai ajándékoztak az írónak, mint például Frank Frigyes, 
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Kelemen Emil, Forgách-Hann Erzsébet, Borsos Miklós, Gerlóczy Sári, Szemethy Imre. 
A lakásban található bútorok, kávés- és teáskészletek, dísztárgyak is iparművészeti 

remekek. 
A Szentkuthy-örökség ezen része Tompa Mária tulajdona, aki 1978-tól az író hűséges 

társa, munkatársa volt, és aki nagy elhivatottsággal – Szentkuthy végakaratának tiszteletben 
tartásával – őrzi, gondozza a rábízott kincseket. Fáradhatatlan munkájának köszönhetően 
ismerhette meg az irodalombarát közönség azokat a regényeket, amelyek Szentkuthy Miklós 
életében nem jelenhettek meg, mint például a Ciceró vándorévei (1990), Barokk Róbert (1991), 
Euridiké nyomában (1993), Bianca Lanza Di Casalanza (1994), Narcisszusz tükre (1995),  
Az alázat kalendáriuma (1998), a Bezárult Európa (2000). 

A hagyaték közlésének rendhagyó módja

Az író hagyatékának feldolgozása lehetővé teszi a Szentkuthy életmű megismerését, 
tudományos kutatását. Megjelentek kiadatlan regényei, könyvtárát bemutató kiadvány 
látott napvilágot, fényképeinek legértékesebb részét albumban tekinthetjük meg. Tudo-
mányos konferenciát, kiállítást rendeztünk az író életművéről. A múzeum elhivatottan 
teljesíti kötelességét, szerzeményez, feldolgoz/megőriz és bemutat. Szentkuthy Miklós 
esetében egy a múzeum világában szokatlan közlési lehetőséggel is éltünk. Nagyszabású, 
egyedi divatbemutatóval ismertettük meg az író egyéni látásmódját nőkről, divatról, 
szerelemről, szeretetről.  

Prae című, 1934-ben megjelent regényéből tudjuk, hogy a női divat nagyon komoly 
ihlető forrás volt az író számára. Ezért 2008-ban, Szentkuthy Miklós születésének 100. 
évfordulóján divatbemutatóval tisztelegtünk az író előtt.  „A női divat olyan a husza-
dik századnak, mint a gótikának a katedrális vagy a tizenkilencedik századnak a regény.  
Az egyetlen műforma századunkban, amely intellektuális precízióval (de abszolút precízió-
val) és érzéki monumentalitással kifejezi a kor lényegét, s’ il existe.” (Hívjuk Velencének, 1937)

Az írót Kulka János alakította. Hét divattervezőnek Szentkuthy Miklós műveiből 
idézeteket adtunk, melyek egy-egy szerelmére vonatkoztak. Hét színésznőt választot-
tunk, akik ezeket a hölgyeket jelenítették meg. A tervezők a nekik rendelt színésznőre 
álmodták meg kreációikat az író szövegeitől megihletődve. A hét nőről készült eredeti 
fotókat kivetítettük a térben. A színésznők felvonulása közben Kulka János olvasta fel 
Szentkuthy Miklós csodálatos írásait.

A divatbemutató a Múzeumok éjszakájának éjféli programja volt. Három palota-
sori teremben óriási tömeg nézte végig a látványos produkciót, miközben Szentkuthy 
Miklós regényeinek szövegrészleteit hallgatta és fogadta be. Úgy gondoltuk, hogy a 
kultúrát szerető szélesebb réteg számára kedvcsináló, érdeklődést felkeltő esemény volt 
ez. Ősszel megismételtük a produkciót, amikor fizetős rendezvényként is telt ház volt a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Egy hagyaték feldolgozása aprólékos, türelmes, elhivatott munkát kíván. De a hagyaték 
megismerése után számtalan lehetőséget kapunk arra, hogy az író életművét megismer-
tessük a közönséggel. Legfontosabb hozadéka munkánknak, hogy kutathatóvá tesszük 
a ránk bízott író hagyatékát. 


