
"A szellem sohasem vak" - ezt a gondolatot Romain Rolland éppen Szánt~

Cyörgy életmüvével kapcsolatban fogalmazta meg, s ez a meglehetősen heterogén.
alapjában véve mégis tiszteletet és elismerést parancsoló életút mindenben iga
zolja a nagy francia író meglátását. Mert Szántó György jóformán élete végéig
h07'dozta magában hatalmas látomásait, melyeket leginkább világháborús élményei
tápláltak (ott kapta azt a fejsebét is, melynek következtében elveszítette látását).
s amelyeket előbb rézkarcaiban próbált kifejezni, majd egy teljesen újszerű film
tenJben akart kidajkálni. Végül mégis az irodalom maradt az a terület, ahol ez If

türelmetlen szenvedélyü alkotó kedvére kalandozhatott, teremthetett, s ahol meg
lelhette azt a képlékenyanyagot, amely engedelmeskedett lázas fantáziája paTan
esainak.

"Egy holtpontTa jutott festő tmgédiáját" - és ez mindenestől önéletTajzi mo
tívum - akarta érzékeltetni első Tegényében a "Sebastian útja elvégeztetett" (1924)
dmü müben, amely az expresszionizmus tájain fakadt, s ahogy írója mondta: "el
fojtott erők bugyboTékoltak, zuhogtak elő belőle szennyestől, homokostól, iszapos
tól, de fékevesztetten bőgve és diadalmasan". Első korszakéra különben is az avant
gaTd nyomta Tá. bélyegét, uerseit Kassák hatása jellemzi, novelláskötetének pedig
eímét is a német expTesszionizmus egyik csoportjától kölcsönözte. Am maga is
érezte, hogy nem ez az igazi: "Beláttam - írja megrendítő önéletTajzi regényé
ben, a "Fekete éveim"-ben -, hogy első könyvem légüres térben készült, gyökéT
telenül és a földtól elvonatkoztatottan". Igyekezett hát kora valósága felé tapo
gatózni. Ennek egyik dokumentuma a Periszkóp című folyóirat, amely az Ő szer
kesztésében jelent meg s a nemzetközi avantgaTd egyik legjelentősebb teljesít
ményévé emelkedett; s noha szokatlan tájakra kalauzol, "Az ötszínü ember" című

"egény is a valóság ihletésében született. Ez a kalandos sorsú mű elSŐSOTban radi
kális szemlélete miatt nem jelenhetett meg a háború előtt, pedig Szántó Györg'V
regényíTói művészetének talán egyik legteljesebb foglalata: itt, ebben a környe
zetben helyükre kerülnek teret és időt nem ismerő látomásai, színes, izgalmas le
i,·ó.sai, stílusának dinamikus sodrása. Azok az alkotásai, amelyek feléje irányítot
'ák az irodalomtörténetíTás és a széles olvasórétegek figyeImét ("Bábel tornya",
.,Mata Hari", "A bölcső", majd a máig élő "Stradivari"), mind felmutatják e te
hetség valamelyik összetevőjét. A vágyott teljességet azonban kétségtelenül "Az
ötszínú ember"-ben közelítette meg leginkább.

Van valami érdekes rokonság Jókai és Szántó György regényvilága között.
Erre Illés Endre figyelmeztetett a Nyugatban megjelent méltatásában: "A mai
könyvek térképének azon a foltján, amelyet Szántó György neve jelez, Jókai he
Gyeit; vizeit, felhőit, a Jókai-világ héroszait s félisteneit, a Jókai-levegő
oxigénjét találtam'~. A nagy elődhöz hasonlóan Szántó Györ.gy is szivesen kalan
dozott történelmi tájakon, bár mind kevésbé aktualizáló szándékkal, mindinkább
magáért a látválnyért, a szépség igézetében. Regényeiben döntő elemmé válik If

szerkesztés módja, s ebben olyan bravúros teljesítményekre is képes, mint a "Stra
divari"-ban. A közel harminc kiadáh megért, számos nyelvre lefoTdított műben
nemcsa1é a XVII. század végének és a XVIII. század elejének CTemonáját ismeT
jük meg. a napsütötte olasz tájat, hanem a XX. század BeTlinjének bohém mű

1,észvilágát is, középpontjában Kurt von Thiessennel, amesterhegedű tulajdono
sá7'al. Az író a bűvész könnyedségével egyensúlyoz a k,iZönböző korszakokat egy
befonó kötélen, s közben a történelem klllönböző arculatainak, eseménlleinek fel
idézésére is futja eTejéból. Már ebben a jelentős te·hetséggel megírt könyvben is
érezni azonban, hogy szívesebben figyel magára a látványra, mint annak bels6
tartalmára. s az ember problémái, a köznapiság költészete iTánt kevesebb tooé
konysággal bír. Hatalmas kultúrtörténeti ismeretekkel rendelkezett, s a történelem
látszólag jelentéktelenebb eseményeire is jó érzékkel figyelt fel. A "ma" embere azonban:
valahogy kívülTekedt éTdeklődésén, pedig posztumu.sz regénye, a "Weimari árny-
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játék" jól mutatia, milyen lélektani igényességgel és rezonáló képességgel válasz
totta ki a múltból azokat a kis, sóhajtásnyi tragédiákat, amelyek egy egész életet
4?lsilányítottak.

Voltak lírai, sejtelmesen szép hangjai is, ezeket zengette meg "A beszélő fest
ménV"-ben, amelyben Munkácsy utolsó művének, a Milton-festménynek alakjait
keltette életre, beleszőve a történetbe önmagát, ifjúságát, reményeit és az elmú
-lás érzését. "Látszólag mily bonyolult, és mégis milyen egys~erű a felelet a nagy
kérdőjelre - írja e regénye befejezésében -: O p u s. Igen, a Mú. Ezt én már
gyermekkoromban megtaláltam, amikor a lugosi Szedlacsek-ház tornácán meg
láttam Az Elveszett Paradicsomot. Csak egy Munkácsy-életrajz [ekete-sziirke-fe
hér reprodukci6ja volt, de számomra az egész világ. És ennek fényét látom ma
is, öregen és vakon."

Halálának évében, épp tíz esztendeje írta e sorokat. c> ís megalkotta a maga
Opusát, amely sokszor ad gyönyörűséget olvasóinak, és sokszor ajándékoz meg a
teljesség illúziójával.

Szántó György naplójából
1955. november 23.

Eletem négy fal között folyik. Valami rnegis arra kényszerít, hogy félben
hagyjam megkezdett munkámat, melynek "Veres Pálné utca 4" címet adtam,
és naplóírásba fogjak.

Miért? Mert úgy érzem, új műfajra vágyom. Olyanra, amilyet eddig még
sohasem műveltem. Azaz, hogy egyszer, éppen negyven esztendeje. Még festő

voltam akkor és írásra vágytam. Eljutottam. az ímpresszionizmusig, de ez a
kifejezésforma sehogysem elégített ki. Azonkívül nem tudtam Mednyánszky
László hatása alól szabadulni. Talán azért láttam mindent az ő szemén ke
resztül, mert én is a Vág partján születtem, majdnem az őszülőfalujával, .
Beckóval szemben, a folyó túlsó partján, Vágújhelyen. De az ő zsenijének én
csak kontár utánzója lehettem, szinte gimnazista korom óta.

Mellette, úgy, mínt édesapámnak, két kedvencem volt: Munkácsy és
Böcklin. Persze, ezeket már utánozni sem tudtam. Festői vajúdásom nagy
kínnal járt, amelyet magános ember létemre még közölni sem tudtam senki
vel. A harctérről félszemre vakon hazatérve, céltalanul ődöngtem Budapest és
Lúgos között, Hónapos udvari szobát béreltem a Mikszáth Kálmán téren, a
tornyos vörös ház tőszomszédságában, amelyben egykor Szomory Dezső la
kott. Egy újságíró ismerősömet ádámkosztümben fogadta, zongorája tetején
ülve, babérkoszorúval a fején. Bolond volt? Különc? Homoszeksz? Pozőr? Ze-
nei hangulatokban tévelygő, meghasonlott lélek? Ki tudja? Csak annYI bizo
nyos, hogy egyike a legnagyobb magyar stílusrnüvészeknek. Ma már a múlté,
Kéziratait egyik unokaöccse, Szomory József kiérdemesült színész és könyv
ügynök őrzi, kínálgatja megvételre fúnek-fának, ha ugyan még életben van.
Mert hét éve nem találkoztam vele. Lehet, hogy Szomoryt még egyszer fel
.fedezik. En szeretném. Hisren Shakespeare is kétszáz évig aludt. Johann
Sebastian Bachot egy Mendelssoha nevű zenenövendéknek kellett kiásnia
a feledés legsötétebb homályából. Beethoven Kilencedik szimfóniáját ugyanez
a Mendeissohn és még sokan mások idomtalan, sőt alaktalan szörnynek mond
ták, az ifjú Wagner Richárd ásta ki a partitúra-lomtárból, húsz évvel a süket
titán halála után. Ki tudja, milyen műremekek vesztek el Pompéji és az
idő lávájában? Es hány Schubertnek kell még reménytelenül pályáznia egy
segédtanítói állásra.
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