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meg. NyilvÀn mikrofonozÀsi probl¢mÀkat is
mutat a hangzÀs kiegyenlÁtetlens¢ge, m¢gis,
a mü egys¢gess¢ge v¢sz el ezÀltal. Az APOLLñNHOZ-t az öj Zenei StÃdiÂ egykori hangversenyein megszokott, lelkes¡lts¢ggel Àtfüt´tt, korrekt elûadÀsban ismerhetj¡k meg. A
dalok szÂlistÀja, Luisa Castellani kifogÀstalan
profizmussal alkalmazkodik a Jeney k´vette,
elsûsorban pontossÀgot k´vetelû ideÀlokhoz,
s ebben hangszeres partnerei egyenrangÃ
tÀrsaivÀ vÀlnak. CsupÀn a 12 DAL n¢hÀny darabjÀnak a kottÀban elûÁrtnÀl l¢nyegesen lassabb megszÂlaltatÀsa vesz¢lyezteti a zenei folyamat l¢t¢t.
HalÀsz P¢ter

SZENTKUTHYKONFERENCIA
Egy eg¢sz d¢lutÀnt bet´ltû Szentkuthy-konferenciÀn vett¡nk r¢szt februÀr 17-¢n a budapesti Francia Int¢zetben, a Szentkuthy
MiklÂs-alapÁtvÀny ¢s a Francia Int¢zet k´z´s
rendez¢s¢ben: francia ¢s magyar elûadÂk
boncolgattÀk k¡l´nb´zû szempontok szerint
a konferencia t¢mÀjÀt: SZ°LJEGYZETEK SZENTKUTHYHOZ, ANAKRONIZMUSOK °S SZEREPJçTSZçSOK SZENTKUTHY MIKLñS °LETMþV °BEN.
A kilenc r¢sztvevû k´z´tt jÂ arÀnyban oszlott meg az idûsebb nemzed¢k k¢pviselete,
azok¢, akik fiatalkoruk Âta szem¢lyesen is ismert¢k az ÁrÂt, a fiatal kutatÂk¢, akik komoly
Szentkuthy-szak¢rtûkk¢ vÀltak az elmÃlt tÁztizen´t ¢vben, ¢s a francia kiadÂk, fordÁtÂk,
kritikusok k¢pviselete.
A konferencia aktualitÀsÀt az nyÃjtotta,
hogy 1996-ban k¢t Ãjabb Szentkuthy-k´nyv
jelent meg PÀrizsban francia nyelven, az
egyik a Librairie Jos¢ Corti gondozÀsÀban: az
çGOSTON OLVASçSA K¹ZBEN essz¢naplÂ, a
mÀsik a Seuil kiadÂnÀl: a B URGUNDI KRñNIKA
cÁmü t´rt¢nelmi reg¢ny.
Jean-Luc Soul¢, a budapesti Francia Int¢zet igazgatÂja bevezetûj¢ben elmondta, hogy
1988. jÃnius 2-Àn a budapesti Francia Int¢zet
k´sz´nt´tte az akkor nyolcvan¢ves Szentkuthy MiklÂst, a rajzaibÂl rendezett kiÀllÁtÀs

keret¢ben, most pedig ä ¢s ezt, talÀn nem
nagy tÃlzÀssal, nevezhetj¡k a Szentkuthy-kollokvium mÀsodik aktualitÀsÀnak ä Szentkuthy sz¡let¢se 90. ¢vfordulÂjÀnak (1998. jÃnius 2.) elûzetesek¢nt szint¢n a Francia Int¢zet rendez szÀmÀra jelentûs irodalmi ´sszej´vetelt.
Mennyiben jelentûs? Szentkuthy sokoldalÃ ¢letmüv¢bûl igen sok szempontot vÀlaszthattunk volna, de Ãgy gondoltuk, hogy a
szÁnhÀz ¢s az anakronizmus ä ¢rzelmekre hatÂan ¢s intellektuÀlisan is ä a k¢t legmozgalmasabb t¢mak´r. Az elûadÂk ezt ¢rdekes, Ãj
szempontok szerint fejtegett¢k.
Fekete J. JÂzsef Zomborban ¢l, essz¢ista ¢s
ÃjsÀgÁrÂ. Szinte hihetetlen, de û volt az elsû,
aki essz¢k´tetet publikÀlt Szentkuthy MiklÂs
müveivel kapcsolatos ¢lm¢nyeirûl (OLVASAT,
1986, öjvid¢k, OLVASAT II., 1993. Sombor).
ý indÁtotta a konferenciÀt: Szentkuthy szÀmÀra oly fontos t¢mÀrÂl, àaz ¢let legûsibb princÁpiumÀrÂlÊ, a szÁn¢szetrûl besz¢lt, ¢s ehhez
kapcsolÂdÂan a halÀltÀncrÂl, a bÀbszÁnhÀzrÂl,
a dramaturgiÀvÀ Àt¢lt epikÀrÂl, a totÀlis szÁnhÀz lÀtszatÀrÂl, a teatralitÀsrÂl mint ´szt´nrûl, a divina ¢s a humana kettûs szÁnpadÀrÂl,
mindezt Szentkuthy ¢letmüv¢bûl gazdagon
id¢zve.
BÀlint P¢ter Debrecenben ¢lû reg¢nyÁrÂ ¢s
essz¢ista doktori disszertÀciÂjÀt Szentkuthy
MiklÂsrÂl Árta 1993-ban, ezenkÁv¡l ARCOK °S
çLARCOK cÁmü essz¢k´tet¢ben (1994) n¢gy tanulmÀnyt szentelt Szentkuthynak. ElûadÀsa,
A HýS °S çLARCA, nyomon k´vette a SZENT
ORPHEUS B REV IçRIUMA karnevÀli maszkabÀlok r¢sztvevûinek jelmezeit ¢s Àlarcait. BÀlint
P¢ter ezeket az Àlarcokat ¢s jelmezeket prÂbÀlgatta ä bûven id¢zve az ÁrÂtÂl: hogyan tapadnak-szerv¡lnek Szentkuthy MiklÂsra,
mennyiben tekinthetûk egyedinek, mennyiben mÀsokra is illeszthetûknek.
KonrÀd Gy´rgy szerint SZENTKUTHY
CLOW N °S MISZTIKUS volt, ¢s a modern magyar irodalomban ritkÀn fellelhetû vÀltozatossÀggal ¢lt e k¢t v¢glet karakterjegyeivel.
Vincent Bardet, a pÀrizsi Seuil irodalmi
igazgatÂja mint a B URGUNDI KRñNIKA kiadÂja j´tt el Budapestre. E reg¢ny alapjÀn az
Àlarcok ¢s az istens¢g, az erotikum ¢s a misztikum t¢mÀjÀt elemezte. àA B URGUNDI KRñNIKA erotikÀval ¢s harci szellemmel telÁtett mü,
mely a v¢gsû idûkrûl formÀlt szÂnoklatk¢nt is fel-
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foghatÂ, vagy olyan lÀtszÂlagos vÁgjÀt¢k, melyet
maga az ´rd´g vitt szÁnre.Ê
çlarcok. SomlyÂ Gy´rgy k´ltû fiatalkora
Âta ismerte Szentkuthy MiklÂst, t´bb tanulmÀnyt Árt rÂla. 1988. jÃlius 16-Àn egy sz¢p
nyÀri d¢lelûtt´t t´lt´ttek egy¡tt az ÁrÂ lakÀsÀnak erk¢ly¢n. Ez volt utolsÂ lÀtogatÀsa. K¢t
nappal k¢sûbb Szentkuthy meghalt. Ezt az
utolsÂ talÀlkozÀst mes¢lte el a konferenciÀn,
egyr¢szt Szentkuthy sajÀt portr¢-Àlarc-leÁrÀsait id¢zve, mÀsr¢szt ezeket Àt- meg Àtszûve
a sajÀt maga Àltal SzentkuthyrÂl k¢szÁtett r´pÀlarcokkal, hozzÀillesztve utolsÂ lÀtogatÀsÀnak, a szÀmÀra felejthetetlen nyÀri d¢lelûttnek k¡l´nleges eml¢kpillanataihoz.
SZENTKUTHY, AVAGY A T¹BB°RTELMþS°G
DIADALA ä ez volt a tÀrgya Bertrand Fillaudeau elûadÀsÀnak. Fillaudeau a pÀrizsi Librairie Jos¢ Corti igazgatÂja, k¢t Szentkuthyk´nyv kiadÂja (AZ EGYETLEN METAFORA FEL°,
çGOSTON OLVASçSA K¹ZBEN). AZ EGYETLEN
METAFORA FEL° alapjÀn fejtegette az ÁrÂ vallomÀsait szÀnd¢kos bizonytalansÀgairÂl, dilemmÀirÂl ¢s àmeghatÀrozatlansÀgairÂlÊ ä a
minden meghatÀrozÀs elûl kisiklÂ Szentkuthy-PrÂteuszrÂl ¢s a neh¢zs¢geket velej¢ig
Àt¢lû Szentkuthy-Szisz¡phoszrÂl. àA t´bb¢rtelmüs¢g eg¢szen a provokÀciÂig ¢s az irÂniÀig is elmegy, ugyanakkor m¢ly ¢s paradox marad... Szentkuthy legnagyobb szer¢nys¢ge mellett m¢rt¢ktelen
ambÁciÂjÀt mutatja az ÏegyetlenÎ jelzû a cÁmben,
mik´zben lÀthatjuk, hogy k´nyv¢ben minden t´bbes
szÀmÃ! íme, az elsû ¢s utolsÂ t´bb¢rtelmüs¢g, mivel
az ÏegyetlenÎ magÀban foglalja a t´bbes szÀmot ¢s
fordÁtva.Ê
1987-ben k¢sz¡lt egy riport Szentkuthyval: SZENTKUTHY MIKLñS íRñ °S KOM°DIçS
cÁmen k´zvetÁtette a Magyar RÀdiÂ. Nagy
AndrÀs reg¢ny- ¢s drÀmaÁrÂ ennek a riportnak alapjÀn v¢gigjÀrta azt a sok-sok gÂcpontot, amely az ÁrÂ eg¢sz ¢let¢t bet´lt´tte. Nagy
AndrÀs felfogÀsÀban Szentkuthy kedvenc
szÁnhÀzai k´z¡l a legkedvencebb nem a pol-

gÀri szÁnhÀz, bÀrmilyen izgalmas legyen is az,
hanem a mitikus gy´kerekbûl kin´vû archaikus szÁnhÀz volt: àK¢t sajÀtossÀg hatott rendkÁv¡li erûvel Szentkuthyra: a szÁnhÀz ûsi szakralitÀsa
¢s a szÁnpad stilizÀlt ¢rz¢kis¢ge.Ê
A PÀrizsban ¢lû Kassai Gy´rgy nyelv¢szprofesszor ¢s fordÁtÂ oroszlÀnr¢szt vÀllalt
Szentkuthy müveinek franciÀra valÂ Àt¡ltet¢s¢ben: eddig n¢gy müvet fordÁtott le Z¢no
Bianu francia k´ltûvel egy¡ttmük´dve. (A
Ph¢bus kiadÂnak a SZENT ORPHEUS B REV IçRIUMA elsû hÀrom k´tet¢t, a Seuil kiadÂnak
a BURGUNDI KRñNIKç-t.) Kassai a konferenciÀn Szentkuthy felsûfokairÂl ¢s àhiperbolÀirÂlÊ besz¢lt, r¢szletesen elemezve a hiperbola
irodalmi jelent¢s¢t, nevezetesen azt, hogy az
nemcsak tÃlzÀs, hanem a v¢gtelenbe irÀnyulÂ
nagyÁtÀsok, a meggyûz¢s hatÀsos stilisztikai
eszk´ze, maga a felsûfokÃ irodalom l¢nyege,
¢s ez milyen hûfokon, milyen magassÀgokban jelenik meg Szentkuthy stÁlusÀban.
Az utolsÂ elûadÂ Patrick Quillier volt, a
budapesti egyetemen a francia nyelv ¢s irodalom professzora. ¹sszefoglalta a konferenciÀn elhangzott Szentkuthy-jellemz¢seket,
majd kifejtette sajÀt Szentkuthy-portr¢jÀt:
mit jelent a f¡l szÀmÀra a Szentkuthy-olvasÀs,
ha lehet Ágy nevezni: a hallÀs vÁziÂja.
¹sszefoglalva a konferenciÀn elhangzott
elemz¢seket, Patrick Quillier azt mondta: àA
konferencia egyik k´z´s gondolati magva a misztikum volt, a mÀsik a prÂteuszi jÀt¢kossÀg, az Àlarcokkal valÂ bohÂcos zsonglûrk´d¢s az idûtlens¢g, az
anakronizmus szÁnpadÀn. Szentkuthy kÀprÀzat- ¢s
paradoxonteremtû, hiperbola- ¢s sokszÂlamÃsÀg-alkotÂ stÁlusa Ãgy g´rd¡lt v¢gig a konferenciÀn, mint
egy rondÂ, a ÏmeghatÀrozhatatlanÎ ¢s az ÏaleatorikusÎ tÀnca, amelyben Szisz¡phosz PrÂteusz lesz
¢s fordÁtva, melyben hazugok ¢s jÂsok verik a ritmust, ez a tÀnc anakronisztikus volt ¢s karnevÀli,
a legtisztÀbb ¢s legszÁnesebb gy´ny´r´kkel teli irodalmi rondÂ.Ê
Tompa MÀria

