
remónia állt. A regény eredendően fontos,
különféle jelképekkel is érzékeltetett be
zártság-élménye, majd Buttler gróf és Pi
roska utolsó találkozásánál ennek finom
feloldása, tehát a modern regény önmaga
kifejezésformáit kereső lélegzetvétele dőr

gő sóhajokká hangosodott.ra drámai szer
kezet pedig egymást követő tablők fényes
séges látványává szegényedett. Részben
alighanem azért; mert a folytatásokban 
nyilván a diszkrét idéhúzás szándékával 
a regény epizódjai kaptak megnövelt súlyt,
szerepet. A Griffben megtartott lakodalom,
mely az eredeti szerkezetét és kompozí
cióját is lazítj a, a tévéjátékban amolyan,
néprajzi ismeretterjesztésnek látszott,
mely az esetleges külföldi néző számára
sajátos "captatio benevolentiae"-t terem
tett.

Irodalom

Egy regény második
élete*

Amikor Szentkuthy Miklós Fejezet a sze
relemről című regénye 1936-ban megje
lent, szinte teljes részvétlenség kísérte. A
szerző pedig nem volt ismeretlen, a magáé
nak mondhatta már Babits Mihály diadal
mas megjegyzését és Németh László mél
tánylását. Felfigyelt tehetségére Hamvas
Béla is. A Fejezet a szerelemről mégis jófor
mán az ismeretlenségben süllyedt el, s eb
ben nyilván része volt annak is, hogy
egyéb akkoriban született művei körül sok
kat" izgalmasabb háborúskodásokra nyílt
alkalom: hivatlan prókátorok védelmezték
vele szemben nagy hevülettel az erkölcsök
ügyét, s lelkes rajongói lóbálták a tömjén
füstölőt. Ma már, az életmű fejlődési ívé
nek alaposabbismeretében, jól kivehető e
hajdani igény szerepe és jelentősége, az
írónak az a törekvése, hogy szembesítsen
az élettel és az elmúlással, mely nála nem

Az elmondottak talán sejtethetik. hogy a
Különös házasság Zsurzs Eva rendezte té
véváltozatát művészileg sikertelennek
érezzük, függetlenül a regényben ábrázol
tak történeti hitelétől, mely levéltári kér
dés, s nem a kész műalkotás művészi meg
ítélésének kulcsa. E sikertelenséget az sem
enyhítette, hogy néhány kitűnő színész
~(Kál1ai Ferenc, Szabó Sándor) igazán elhi
tető erővel jelenítette meg a regény alak
jait, mások pedig (Bessenyei Ferenc) mint
ha szűknek érezték volna a termetükre és
egyéniségükre alig illő ruhát. De ez a kép
zeletbeli öltözék - Mikszáthra sem il
lett. ..

S. G.

a halállal egyenlő, inkább a "semmi"-vel,
melyről Heidegger szólt, nem is sokkal
korábban a Fejezet a szerelemről születé
sénél.

Amiht az Szentkuthy Miklós műveiben

oly gyakori: ez a regénye is a reneszánsz
korában játszódik, igaz, pontosan nem rög
zíthető időben, Olaszországban, pompás
városkában, amely felé diadalmas gyorsa
sággal közelednek az ostromló császári ha
dak. A polgármester, aki l! regény legtisz
tábban látható szereplője, pontosan tudja,
hogy egyéni létünk véges, de legalább
annyira véges annak a társadalomnak élet
formája is, melyet elnyeléssel fenyeget a
közelgő ellenség. Töprengései közben
minduntalan arra gondol, hogy az elmúlás, _
a hagyományos életkeretek felbomlása ter
mészetes, az ember mulandó, mégis tartó
sak az érzelmei; hiszen azok változatlan iz
zással, ellentmondásaikkal együtt hagyo
mányozódnak át a következő nemzedékek
re. Az ember eredendően bűnös, s a pol
gármester alázatosan nyugszik bele ennek

• Szentkuthy Miklós: Fejezet a szerelemről (Szépirodalmi, 1984)
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tudatába, Ugyanakkor azonban azt is érzi,
hogy mindnyájunk létében adott a tiszta
ságnak, a felemelkedésnek lehetősége, s
miközben esendően és tétován bukdácsol
kifosztott léte buktatói között, abban a biz- .
tos tudatban teszi ezt, hogy lelkében jobbik
énje adottságait is hordozza, és bár nem
tudhatja pontosan, mikor, mégis győzelmes

biztonsággal elkövetkezik majd a megtisz
tulás és megigazulás pillanata. Átérzi, meg
szenvedi, hogy nemcsak a világban, nem
csak a városállamok között folyik az ádáz
harc, hanem a lélek, az érzések terepén is,
s bár előbb-utóbb mindnyájan meghalunk,
ez a harc folyik tovább, míg ember él a föl
dön. Az író már a Praeben, e monumen
tálisra növesztett regénykísérletében elju
tott annak felismeréséhez, hogy az életet
nem szemlélni, hanem élni kell, az élet és
szellem kettősségének fájdalmas és hiányt
keltő tudatát úgy lehet és kell megszün
tetni, hogy átadjuk magunkat a lét áramá
nak, s fenntartások nélkül követjük annak
szeszélyes hullámveréseit. Ezt pedig úgy és
akkor tehetjük biztonságosan, ha megra
gadjuk, mégpedig egyszerre, egyetlen len
dülettel és hasonló nyitottsággal a jót és a
rosszat, a kétféle lényeget. Meg kell tehát
haladnunk a hagyományos bölcseleti szem
léletmódot, át kell adnunk magunkat az
időnek, hogy átadhassuk magunkat a lét
nek is. Ennek a feltétel nélküli átadásnak,
újszerű időszemléletnek első regénybeli
megvalósulása a Fejezet a szerelemről.

Regényíró számára szinte legyőzhetetlen

nehézséget jelent az idő térbeliségének
megragadása s még inkább kifejezése.
Szentkuthy Miklós egész életműve - benne
ez a regénye is- ennek a küzdelemnek iz
galmas dokumentuma. Egybefolyik nála
esemény és gondolat, a leírások gazdag
pompáját nem kevésbé pompázatos belső

monológok szegélyezik, szinte szétfeszíti
azokat a kereteket, amelyeket a leírt re
gény, az események írásos megjelenítése
enged az írónak, hogy együtt és egyszerre
érzékeltethesse tér és idő szimultán múlá
sát, változását. Ebben és talán csak ebben
rokona századunk nagy kísérletezőinek,

akik nem elégedtek meg egyetlen hős rész- .
letes bemutatásával, nem nyugodtak bele
abba az addig megdönthetetlennek látszó

ténybe, hogy a nyelv korlátozott, hanem
akár egyetlen darabka borba mártott pis
kóta segitségével a képzeletnek s általa az
időnek addig nem sejtett mélységeit kalan
dozták be. Megkezdődött a hagyományos
regénykompozíció felbontása, elvesztette
súlyát és szerepét a szereplők párbeszéde,
hogy átadja a helyét a szavak mögött addig
csak sejthető lényeg, a gondolatok megjele
nítésének. Ez a regényirói nemzedék, ha
tagjai nem is mondották ki olyan élesen,
mint az utánuk következők,már szkeptiku
san tekintett a nyelvre, a szóra, a mondat
ra, s helyettük' olyan eszközöket keresett,
melyek közelebb vihetnek az emberi jelen
ség megértéséhez. Ebbe a hatalmas kísér
letező folyamatba ágyazódik Szentkuthy
Miklós életműve, s benne a Fejezet a sze
relemTŐl, melyben ott sejthetjük a későbbi

Orpheus kezdeményeit; emitt talán sok a
leírás, a történelmi, művészettörténeti is
meret, hogy később mindinkább a jellemek
belső elmozdulásaira, a gondolatok finom
rajzára essék a hangsúly.

A másik nagy nehézsége a regényirónak:
hogyan mutassa meg a valóság mögötti lé
nyeget, az érzékelhető, ésszel felfogható
világnak azt a mögöttesét, mely inkább a fi
lozófiai gondolkodás tárgya. A Fejezet a
szerelemről, mely első közelítésre pajzán
ismeretanyagnak látszik, ebbe az irányba
is tágítja a hagyományos regény tarto
mányait: itt valósítja-meg először szuverén ,
természetességgel az író a gondolatok és a
gondolatok kommentárjainak .együttesét,
itt harmonizál először a hajdani kor és az
író jelene, melyet egyetlen személy köt
össze, a tapintatosan háttérbe maradó, de .
a cselekményt és a hősök gondolkodás
módját is szabályozó' alkotó, s kimeríthe
tetlenül gazdag fantáziája.

Nem jogtalan azt állítanunk, hogy a mo
dern magyar regény többet köszönhet
Szentkuthy Miklós merész úttörésének,
mint a lecke bármily folyamatos ismételge
tésének. Erre a meggyőződésünkre már
akár e régi könyve is rávezethet gondolati
gazdagságával és kísérletező kedvével,
amely nélkül sose nevezhetünk egy művet

újnak, eredetinek.

Rónay László
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