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1. Szürrealista regény? 

A szürrealista regény nem vizsgálható az általános regénykérdéstől 
függetlenül. Ami azt jelenti, hogy Szentkuthy Miklós nagy vállalkozása, 
a Szent Orpheus breviáriuma, regény-kérdés elsősorban, és csak másodsor-
ban köthető irodalmi irányzathoz vagy stílushoz. Annál is inkább, mert 
— látszólag — valóban „társtalan" műről van szó, de nem előzmények és 
elődök nélküliről. Társtalanságát inkább az irodalomtörténet hagyományos 
narráció-szemlélete mutathatja ki és nem a prózaírás, vagy egészen konk-
rétan a regény, a regény-forma belső evidenciája. Másszóval, a hagyomá-
nyos irodalomtörténeti szemlélet, mely elsősorban folyamatokat vizsgál, 
egymással a folyamatosság elve alapján érintkező jelek rendszerét, minthogy 
a breviárium jelrendszere nem a folytatás, a kontinuitás egyik láncszeme, 
hanem érintkezési pontjai egész korszakokat hidalnak át, egyszerűen — de 
elvben elfogadható módon — Szentkuthy művét a társtalanok sorába helyezi. 
Holott, ha a barokk próza sajátosságait tartaná szem előtt, nem volna nehéz 
felismernie ezeket az érintkezési pontokat, a breviárium előzményeit és 
elődjeit. De a barokk nem mint Szentkuthy prózaírásának egyszerű stílus-
jegye vehető itt számításba, hanem olyan jelként is szem előtt tartható, mely 
a szürrealista regényhez köti a breviárium szövegét. A barokk tehát előz-
ményként is vizsgálható, de vizsgálható úgy is mint Szentkuthy vállalko-
zásának korszerűsége, korhoz kötöttsége. A barokk-jelleg ilyen kettőssége 
azt jelenti, hogy a breviáriumot nem lehet egy irányzat — mondjuk a szür-
realizmus — történeti zártságában tárgyalni, ugyanakkor azonban éppen 
a szürrealizmus adhat a mű megközelítéséhez szükséges szempontokat. 

Hogyan látható Szentkuthy Miklós prózaírása a szürrealista regény 
nézőpontjából? És látható-e így egyáltalán, hiszen a breviárium szövegének 
több helyén említi Szentkuthy a szürrealizmust ironikusan, rendszerint 
zárójelbe téve, legfrappánsabban talán az Orpheus-mű legújabb kötetében 
a Kanonizált kétségbeesésben: 

Hasonlatok halmozása, túlzása? XJltm-preciziójuk miatt egyrészt, — álomkergető 
(»szürreális«, ah vagy oh) távolságuk miatt a hasonlított tárgytól, másrészt. 

Sz. O. B. III. 302. o. 

Persze, Szentkuthy mindent ironizál, a szürreálist, a szürrealizmust is. 
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A kérdés mégis fontosnak látszik. Van is néhány viszonylagossága. 
Elsősorban az, hogy nem Szentkuthy regény-, hanem próza írásáról kérdez, 
attól függetlenül, hogy meggyőződésem szerint a breviárium mindenek 
előtt regény-kérdés, regény-probléma, de talán túl messzire vinne/vezetne 
most ha műfaji meghatározás után kutatnék. Annyi minden esetre bizonyos, 
hogy Szentkuthy messze túllépte a hagyományos és méginkább a közismert 
regény-definiciók határait, annyira hogy regénynek mondani a breviáriumot 
első pillantásra ráfogásnak látszik. Elsősorban formailag. A formátlanság 
különben is a regény-meghatározások egyik sarkalatos pontja, bár mindig 
kiderül, hogy a formátlanság ez esetben nem más, mint egy egészen stabil 
formának a másik neve. Nem így a breviárium esetében. A formátlanság 
itt program. Negatív program. „A valóság is, értelmezése is nonszensz" 
— írja egyhelyütt Szentkuthy: a breviárium formája is nonszensz. Vagy 
ahogyan a Fekete reneszánszban mondja: 

Forma akart lenni, és időt virágzik: a nem-formát. 
Sz. O. B. I. 261. 

Ez az időt virágzó nem-forma a Szent Orhpeus breviáriumának „formája". 
Regény-formája. Másszóval megnyitotta önmaga előtt a formává válás, a 
formává érés útját, bár mindvégig tudja, hogy ez az út nem kecsegtet a cél-
baérés reményével. Ezért összpontosít elsősorban az időre, de nem a folya-
matosságra, nem a jelenségek egymásutánjára, hanem az időn kívüliségükre, 
olymódon hogy mindent egy időegységbe — napba, órába — kíván sűríteni. 
Ez az időre való „ráállás" azonban, sajátos, de egyáltalán nem paradox mó-
don, formává alakítja — egyszerűen stabilizálja — a nem-formát. 

Figyeljük meg ezt közelebbről éppen a Fekete reneszánsz példáján: 

Valóban, ha valaki napokban él s nem órákban vagy években, úgy én vagyok az. 
Ez az egyetlen egység, az egyetlen élet és az egyetlen műforma is. Reggeltől estig. 
Nem szerelem, mely holnap is tart, nem isten, mely holnap is kisért, nem élet, 
mely holnap is feltámad. 

És Szentkuthy példát is említ: 

Az öreg Tiberius volt az, nem a szíriai helytartó, aki az egyetlen napnak ezt a mitikus-
művészi egységét annyira érezte, hogy minden lakoma után, a kosszarvakká görbült 
sárga gyertyák, a forrásokhoz hasonlóan kócos hetérák, és a hirtelen feketébe pakolt 
részeg vendégek közepette: eltemettette magát. 

Sz. O. B. I. 171. o. 

Majd később, a közismert Velence-fejezetben: 

Most is egy napra akart Velencébe utazni, hogy végre misztikusan beteljesedjék 
idő és tér egymásba-növése: egy-egy óra egy-egy templomkővel, egy-egy perc 
egy-egy tengerhullámmal. . . Tehát ezt az egyenlet-láncot kiélni: egy nap — egy 
angyal — egész Velence. 

Sz. O. B. I. 255—256. o. 
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De nemcsak az időnek ez a misztikus egy-be fogása határozza meg a Fekete 
reneszánsz egész narratív struktúráját, mégpedig olymódon, hogy az egy 
napba, az egy órába, az egy percbe sűrítés tendenciája zárja ki a regényből 
a történetet, a cselekményességet is, s ez teszi fölöslegessé a szürrealisták 
és Szentkuthy által is oly nagyon megvetett leírást, hanem éppen ez az egy 
pillanat — most már egyáltalán nem misztikusan, hanem nagyon is realisz-
tikusan — utal a mű érzelmi forrásvidékére: 

Az aszfalt-peronon egy sovány nő állt, vászonból készült strandruhában. Egyelőre 
háromhangú skála volt: irtózatos nagy fekete kalap, hullámzó kel-levél karimával; 
alatta tűzvörös vagy cinóber haj — s a kezében egy óriási illusztrált lap, lila képekkel: 
a födelén persze egy meztelen bokszoló vagy vízipólos. 

Ekkor született meg, ha talán kissé törvénytelenül is, de végérvényesen IV. Sixtus 
s vele Brunelleschi, s az egész lug- és sav-reneszánsz. 

Sz. O. B. I. 220. 221. o. 

Ebbe a kissé frivol és Szentkuthyra oly jellemzően ironikus képbe épül bele 
az egész fekete reneszánsz, ez a „legléhább hangzási és egyéb asszociációkra" 
épülő „fekete melodráma". 

Több szempontból is fontos mozzanata ez a műnek. Legelőször is, 
többszörös ismétlődésével, az egy pillanat, az egy óra, az egy nap formát 
teremt. Az epizódok, a részletek, a történelmi időben egymástól távolra 
eső jelek és jelenségek — mondjuk az aszfalt peronon álldogálo strandru-
hás nő és IV. Sixtus s vele Brunelleschi, az építész — találkozása és egybe-
kapcsolása, csak az ilyen egy pillanatokban, egy órákban, egy napokban 
lehetséges és ilymódon formát teremt, stabilizálja a narrációt, mégpedig 
úgy, hogy megszabja határait, ahogyan az ember bőre is megszabja a halál 
határait: 

. . . a halálban pontosan csak mi halunk meg, a bőrünkig; már a légy is, mely a 
bőrünkön van, él tovább. 

Sz. O. B. I. 199. o. 

Vagyis, ami ezen az egy-en túl van, az már valami más, egy másik élet, egy 
másik „fekete melodráma". 

S ennek a nem-formából kibomló formának az írói eljárásra és mód-
szerre nézve is meghatározó szerepe van. 

Említettük már, az egy-re mint egészre való összpontosítás kizárja 
a történetet és cselekményességet, fölöslegessé teszi a leírást és helyükre 
a katalógust és a katalogizálást állítja: mondjuk egy reneszász templom kö-
veinek lajstromozását, vagy egy teljesen fiktív szótár (persze, latin szótár) 
teljesen önkényes szófejtés-sorát. Vagyis, nem a pillanatnak, az egy napnak 
a leírása, hanem az egy pillanat, az egy időegység összes elemeinek, összes 
vonatkozásának és viszonylatának leltárja. Ez a breviárium írói eljárásának 
és módszerének meghatározó mozzanata. 
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Ebből következik Szentkuthy írói, elbeszélői gyakorlatának alapmű-
faja: a kommentár. 

Kommentálok — a tragikus az, hogy meg vagyok győződve, hogy nincs más értelmes 
és izgalmas műfaj a világon, mint a kommentár, vagyis egy könyv, egy emberi arc, 
egy millió-sejtű virág vagy tízfelvonásos eseménysor elemről elemre való követése 
— de ugyanakkor, holmi kiírthatatlan „művészi érték"-ből (micsoda plebschicane), 
formai vagy színészi hajlamból, tán szerkesztő ravaszságból kifolyólag is, gyötör, 
hogy a valóságnak (legyen az Szent János szövege vagy idegen emberi arc) ez a 
lépésről lépésre való követése a legnagyobb művészet-tagadás, forma-taposás és 
szerkesztés-káromlás. 
Mert a kommentár tragikus lényegéhez tartozik, hogy néha legelői legyen a climax, 
s legvégül (ahol pedig a hatás fortissimójának kéne lennie) még egészen enyhe, 
kis-filológiai, aránylag élménytelen részek álljanak. 

Sz. O. B. I. 240. old. 

A kommentár műfaja tragikus és Szentkuthy mégis ennek a törvényei 
szerint jár el. Nem írja le a jelenségeket, hanem követi azokat, nem mondja 
el a történetet, hanem megfigyeli, elemről elemre lajstromba veszi a tízfel-
vonásos eseménysort és a millió-sejtű virágot, miközben tudja, hogy ez a 
legnagyobb művészet-, forma- és szerkesztés-tagadás, de azt is nyilván 
tudja, hogy ez a nosztalgia a hagyományosan történetet előadó és jelensé-
geket leíró „művészet" után álnosztalgia, voltaképpen a nosztalgia tárgyá-
nak a megszüntetése, radikális tagadása. Ezért tekinthető a negatív program 
Szentkuthy Miklós regényírása programjának, ezért a nem-forma regényei 
formájának. 

Másszóval a Szent Orpheus breviáriumának eddig megjelent nyolc 
könyve joggal vehető nyolc regénynek. De milyen regénynek? Vajon szür-
realistának? Űjra előttem a kérdés tehát: hogyan látható Szentkuthy Miklós 
— most már mondhatom — regényírása a szürrealista regény távlatából? 

Köztudott, az avantgarde irányzatok legfontosabb műfajai a vers és 
az esszé, s az is, hogy ezek az irányzatok aránylag későn hódították meg 
a narratív műfajokat. S akkor sem végérvényesen. Amit mi sem bizonyít 
meggyőzőbben, mint az, hogy az avantgarde irányzatok versei és esszéi 
máig frissek, tartalmasak, nem egyszer példamutatók, az avantgarde próza 
viszont, de elsősoiban az avantgarde elbeszélés és regény, leginkább csak 
irodalomtörténeti tény, adat, vagy — leggyakrabban — egyfajta előzmény, 
amelytől azonban nem lehet, nem is szabad megtagadni az eredetiséget, 
a felfedezés képességét. Éppen ezért az avantgarde-dal érintkező regények-
ről, elbeszélésekről az irodalomtörténet általában nem állapít meg egyér-
telmű irányzat-jelleget, inkább a megőrzött, vagy átvett stílusjegyekre fi-
gyel fel, arra például, hogy mivel tartozik egy huszadik századi „nagy" re-
gény az avantgarde irányzatoknak. S valóban, az európai és nemcsak euró-
pai mai prózaírás tudatában legtovább élő szürrealista regénynek sincsen-
nek az irányzat történeti zártságát túllépő nagy művei, inkább számottevő 
és rendkívül jelentős dokumentumai, amilyen például Aragon korai pró-
zája, René Crevel Babylone-ja, vagy — a legismertebb — André Breton 
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Nadja című műve. Ha a Nadja egyáltalán regény a szó mai, vagy tegnapi 
értelmében. (Marko Ristic, a szerb szürrealizmus ma is élő apostola, meg-
lepetéssel állapítja meg például, és természetesen rosszallóan, hogy Breton 
művének cseh fordítása regénynek jegyzi a NadjaX.) 

S éppen Marko Risticnél kell megállni egy pillanatra, hogy megkö-
zelíthessük a szürrealista regény kérdését. Marko Ristic, az egyik legizgal-
masabb szürrealista prózai vállalkozás a Mérték nélkül (Bez mere) szerzője 
1935-ben egy kivételesen érdekes tanulmányt írt a regényről, a regény — 
és általában az irodalom lehetőségeitől. Jellemző a tanulmány címe: Elő-
szó néhány meg nem írt regényhez és az előszó naplója (Predgovor za nekoliko 
nenapisanih romana i dnevnik tog predgovora). A tanulmány két, a harmin-
cas években nagyon időszerű irodalmi folyamatot állít kapcsolatba egymás-
sal, az érett szürrealizmus időszakát, Aragon kiválását és Breton követke-
zetes kitartását egyrészről és a szovjet irodalomban lejátszódó folyamatot, 
a harkovi írókongresszust, a szocialista realizmus doktrínájának születé-
sét, s mindezt egyre növekvő izgalommal és intellektuális felelősségérzettel 
a fasizmus térhódítása miatt. A tanulmány születésének fontos adaléka az 
is, hogy éppen ebben az időszakban növekszik az egész jugoszláv szellemi 
életet meghatározó méretűvé a baloldal irodalmi (és nemcsak irodalmi) 
vitája, melynek középpontjában Krleza áll, s vele együtt a belgrádi szür-
realista kör, míg szemben velük az ún. új realizmus, a szociális irodalom 
(valójában a szocialista realizmus fedőnevei) képviselői. 

Ebben a kivételesen „tartalmas" szituációban születik Marko Ristió 
tanulmánya, mely arra törekszik, hogy a szürrealizmus elveit és a harkovi 
írókongresszus előírásait párhuzamba állítva megtalálja az érintkezési ponto-
kat, azzal természetesen, hogy semmiképpen sem kivánja Aragon példáját 
követni és élesen bírálja a hazai új realizmus programját. Nem sikertelen 
Marko Ristic párhuzam-keresése, hiszen a szürrealizmus nem egyszerűen 
művészeti vagy irodalmi program, hanem egyúttal a megismerés felelős-
ségének, a társadalmi gyakorlatnak is programja. Ami mégis egyfajta siker-
telensége ennek a tanulmánynak: az, ami helyett készült. Meg nem írt re-
gényekhez készült előszó ez, s a tanulmány naplója, ha nem is egyértelműen, 
de utalások formájában mindenképpen, azt is kimondja, hogy az író nem 
tanulmányt, hanem regényt írni vonult 1935-ben a hegyek közé, de a re-
gényt, a regényeket nem írta meg. Másszóval, már nem lehetséges a Mérték 
nélkül világa és írói gyakorlata. Az új szituációban, a történelmi folyamatok 
ezen időszakában, a harmincas évek közepén már nem lehetséges a Marko 
Ristic képviselte szürrealista regény. 

Az általunk vizsgált Fekete reneszánsz 1937-ben íródott (1939-es jel-
zéssel jelent meg). Marko Ristic tanulmányának jelzései szerint tehát le-
hetetlen mint szürrealista regény. Még merevebben fogalmazva, szür-
realista regényként a harmincas évek végén a Fekete reneszánsz anakronizmus. 

De lehetséges és indokolt-e egy ilyen merev megállapítás? Semmi-
képpen sem. Mégpedig nem azért nonszensz ez a könnyen adódó merev 
következtetés mintha Szentkuthy Miklós nem élete (élhette) volna át ugyan-
azt az intellektuális szituációt és felelősségérzetet, mint Marko Ristié ta-
nulmányának írása közben, hanem azért tarthatatlan, mert Szentkuthy Miklós 
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a szürrealista regénynek egy tudatosabban (Marko Ristic Mérték nélkül 
című munkájánál tudatosabban) kidolgozott változatára ismert rá ebben 
az időszakban, mégpedig a szürrealizmussal már „megfertőzött" Ulysses 
(1922) ismeretében. O ekkor már tudja, hogy a szürrealista regény lehetséges 
a szürrealista vers közismert ismérvei: mondjuk az automatikus írás, a szür-
realista kép nélkül is, sőt — éppen Aragon meg a Nadja példája bizonyít-
hatta ezt számára — a szürrealista regény éppen a szürrealista vers oly rész-
letekbe menően kidolgozott poétikája ellenében lehetséges. 

Ezért nincs nyoma sem a Fekete reneszánszban, de az egész breviárium-
ban sem az ún. automatikus írásnak, a látszólag ellenőrizetlen álomlátásnak 
és látomásnak, de annál több hely jut a szürrealista vers gyakorlatából jól 
ismert „hasonlatok halmozásának, túlzásának", hasonló és a hasonlított 
nagy távolságának. De ezek a hasonlatok és metaforák nem a szürrealista 
vers módjára készülnek, hanem a narráció természetének megfelelően, vagyis 
központosítva, stabil narravít struktúrák keretében. 

Az egész Fekete reneszánsz egy ilyen nagy hasonlat, egy ilyen nagy 
metafora, az „egyetlen metafora". A történelemben való létezés és gondol-
kodás tragikumának metaforája, mondhatnám, ha nem rettegnék minden-
nemű ilyen általánosítástól, a mű jelentésének ilyen hivalkodó lefordítá-
sától (elszegenyítésétől). 

Vegyük inkább sorra a Fekete reneszánsz meghatározó jellegű szür-
realista jegyeit. 

Mindjárt első helyen kell említeni az automatikus írás bírálatát: 

Ez a melankolikus „menni, menni"-hangulat oly erős, hogy az embernek spontánul 
eszébe sem jut (van-e valami, ami spontánul jut az ember eszébe?), hogy mi a függő-
leges és mi a vízszintes, mi a torony és mi az út? 

Sz. O. B. I. 217. 

Spontaneitás nélkül nyilván nincs automatikus írás, de nincs az „őszinteség" 
a „nyíltság" látszata nélkül sem: 

Nincs demoralizálóbb, butább, mint a tenger: a néma víz, mely olyan, mint minden 
„nyíltság" és „őszinteség": nincs mondanivalója. 

Sz. O. B. I. 225. 

A spontaneitás és az „őszinteség" kiiktatása egyrészről a „skálázó, katalo-
gizáló hajlamnak", másrészről pedig a gondolkodásnak, egyféle „megnyug-
tató izgalomnak" nyit utat, valaminek, ami kitartható, fejleszthető és ala-
kítható, s nemcsak megszakítható s esetleg újra felvehető, de sohasem a meg-
szakítás helyén, amilyen a csak rövid távra alkalmas automatikus írás. Nem 
szürrealista írói eljárás, inkább a szürrealista gyakorlat tagadása, visszája, 
s hogy mégis szürrealista stílusjegynek s írói magatartásnak tekinthető, 
azt a vele egyidejűleg jelentkező leírás-tagadás bizonyítja. 

Breton már az Első Manifesztumban így kiált fel: „És a lírások! Mi-
lyen páratlanul semmitmondók!" A szürrealista próza leginkább a leírások 
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elkerüléséről, tagadásáról ismerhető fel. Ezt bizonyította Szentkuthy kommen-
tár műfajának megjelölése is. De még ettől is egyértelműbb ezen a helyen: 

Mikor ezeket a gardonei ciprusokat írom le (nevetséges szó „leírni": minden szellemi 
művelet lehetséges, csak éppen leírni valamit nem lehet, nem lehet soha!) . . . 

Sz. O. B. I. 217. 

Breton csak „semmitmondónak" nevezi a leírásokat, Szentkuthy még ra-
dikálisabban, lehetetlennek. És ha lehetetlen a dolgok, a jelenségek leírása, 
akkor megint mi marad más, mint a katalogizálás, a kommentálás, a gondol-
kodás. 

S ezen a helyen már egyértelműen meg lehet mondani, Szentkuthy 
szürrealizmusának, és szürrealista regényének harmadik, de talán legfonto-
sabb ismérve, az esszeizmus. Szentkuthy Miklós olyan esszét ír a szür-
realizmus leple alatt, amely végső konzekvenciájában, a kommentálás tragi-
kumának megvalósulásában, epikai világképpé nemesedik. 

S ennek az esszeisztikus (szürrealista) regényírásnak legfontosabb 
irodalmi, tehát „regényes", regényszerű közlésformája a szürrealista versből 
átvett, de átértelmezett és átalakított szürrealista kép; az egész fejezetekké, 
sőt egész regénystruktúrákká növesztett narratív (intellektuális) szürrealista 
kép, melynek természetéről Szentkuthy Miklós maga számol be a már em-
lített Kanonizált kétségbeesésben: 

És mi volt a célom, vén Breviaristának? A világegyetem minden objektumának és 
historikumának egyrészt legpontosabb és legrealisztikusabb rögzítése, definíciója, 
— másrészt a Világ legeslegtávolabb eső dolgainak: összefüggésbe, kapcsolatba 
hozása, térben és időben. 
Ha azt mondom egy női mellről, hogy aligkonvex bársonyháta egy fészekszélen 
billegő madárnak: a realitás maximális, materiális ábrázolására törekszem. 
Ha azt mondom egy női mellről, hogy „lilakölnis légbuborék, öngyilkos (ísisko-
poltyús) aranyhal fölött, valami Nílusban vagy kínai császári akváriumban, ahol 
a halakat tanították be óramutatóknak", — nyilván, sőt a legnyilvánvalóbban nem 
halandzsákkal akarok bolondozni és zsonglőrködni, — akar a fene! —, hanem? 
Közel hozni a világ látszólag legtávolibb dolgait és a kozmikus, legszorosabb kapcso-
latokat megerősíteni: női mell, évezredes kozmetika, múmia és divatlap, minden 
folyók örök fodrozódása, Egyiptom, Kína, a halak fantasztikus alakzata, császári 
és fáraói feudalizmus, dekadencia, perverz játékok — ezek mind kapcsolódjanak 
össze, illusztrálják a Világegyetem legtapadóbb egységét, ami éppen nem „ne-
vetséges blődkaleidoszkóp", hanem — legmagasabb tudományos cél. 

Sz. O. B. III. 302. 303. o. 

Hogy ez „legmagasabb tudományos cél" és nem művészet? A kérdésre 
ugyanaz válaszolható, amit Szentkuthy a kommentálás tragikumáról elmon-
dott, meg azt is figyelembe kell venni, hogy a legtávolabbi dolgok össze-
kapcsolása a szürrealista narratív eljárás legfontosabb mozzanata ugyan, 
de nem tudomány, inkább áltudomány, vagy még pontosabban, olyan iro-
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dalmi (esztétikai) tudomány, mint Jorge Luis Borges ál-enciklopédiája, 
ál-zoológiája, ál-történelme, ál-filozófiája, ami a szürrealizmus nélkül éppúgy 
nem volna lehetséges, ahogyan Szentkuthy breviáriuma sem. 

Vagyis, nem szürrealisztikus, hanem szürrealista mű a Szent Orpheus 
breviáriuma, és regény elsősorban. Igazi értékei is ebből következnek, nem 
puszta szürrealizmusából. 

2. A szürrealista „szöveg-regény" 

(Jegyzet a „radványi kastély Parkjá"-ról) 

1. 

A Fekete reneszánsz és a Kanonizált kétségbeesés alapján Szentkuthy 
Miklós szürrealista regényírásának három fontos —negatív— elemét, kon-
stitutív elvét emeltük ki: 
1. az automatikus írást, 
2. a leírást, 
3. az esszéizmust. 
Ennek az utóbbinak sajátosan „breviarista" műfaji változatával: a kommen-
tárral bővebben is foglalkoztunk. 

Most a Szent Orpheus breviáriuma hatodik könyve, az 1942-ben 
készült Vallomás és bábjáték című „szöveg-regény" egy részletének értel-
mezése (elemzése?) előtt a fenti három mozzanathoz néhány megjegyzést 
kell fűznünk, majd pedig — feltételesen, viszonylagos biztonsággal — de-
finiálni, hogy mit tekintünk „szöveg-regény"-nek. 

(Az automatikus írás „bírálata") Szentkuthynál az automatikus írás 
közismert és szürrealista eljárásként törvényesített változata: a kontroll 
nélküli „szabad asszociációk" közlése közvetlen formában nem fedezhető 
fel. Közvetetten azonban annál meggyőzőbb alakban. Ez a közvetettség 
nem tünteti el, inkább hangsúlyossá teszi az automatikus írást, mint közlés-
formát. A közvetettség itt egyfajta „racionalizálást" jelent: az automatikus 
írás racionalizálását. Nem paradox, hanem határozottan ellentmondásos 
változata ez az ész ellenőrzését, a ráció közbelépését mindenképpen elke-
rülni szándékozó szürrealista eljárásnak. A radványi kastély Parkjáról szóló 
rész elemzésének egyik célkitűzése, hogy a racionalizálás nyelvi eszközeit 
kiválasztva bizonyítsa: a Szentkutynál észlelhető racionalizálás: az auto-
matikus írás „bírálata", valójában az automatikus írás affirmációja. 

(A megvetett leírás újraértelmezése: a szürrealista kép prózai változata) 
Köztudott, hogy minden szürrealista kiáltvány és szinte minden szürre-
alista — prózai — szöveg mélységes megvetéssel beszél a leírásról. Ezt több 
szempotból is szem előtt kell tartani. A leírás a szürrealisták számára egy-
részől a külvilág „másolásával", a látható tükröztetésével megegyező kate-
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gória, másrészről pedig a hagyományos és szerintük „kifagyott" „realista" 
regény alapvető formateremtő eszköze; ezért érdemesül megvetésükre, 
ezért mondja az Első manifesztum a leírásokat „páratlanul semmitmondók-
nak" és deklarálja Szentkuthy, hogy „minden szellemi művelet lehetséges, 
csak éppen leírni valamit nem lehet". A leírás visszautasítása a szürrealiz-
musban a fantasztikum, az álom, a fikció, az irracionális kapujának megnyi-
tása, lehetőség „az értelmen túli" megragadására. 

A szürrealizmusnak ez a határozott álláspontja azonban szükségessé 
teszi a leírás-kategória egy másik, nem a „másolást" célzó jelentés-elemé-
nek kiemelését. A leírást ugyanis a szürrealizmus — főként a szürrealista 
próza — sem kerülheti meg. A szürrealista irodalom nem a „láthatót" írja 
le, ez bizonyos, de hogy leír valamit ehhez sem fér kétség: az álom, a fikció, 
a fantasztikum szövegbe írva, le-írva létezhet csupán. A leírás ilyen érte-
lemben szöveg-teremtés és ezen belül a fantasztikumnak, a fiktívnek, az álom-
nak, az irracionálisnak a teremtése is. A leírásban, ha szürrealista szövegről 
van szó, az írást mint a gondolkodás, az érzés gyakorlását (gyakorlatát) kell 
hangsúlyozni. A radványi kastély Parkját „le-író" regényrészlet elemzé-
sének másik célja, hogy az így értelmezett — szürrealista — leírás meghatá-
rozó (konstituáló) mozzanatait vegye számba. 

(Az esszéizmus mint a sajátosan (prózai) szürrealista kép megformálásának 
eszköze) A szürrealizmus története számontartja, hogy a szerb szürreali-
mus első nagy prózai vállalkozása Marko Ristic Bez mere (1928) című re-
génye egyik nagy fejezete változatlan formában jelenik meg a szerző Od 
istog pisca (1957) című esszékötetében. Ez nem véletlen és nem ritka jelen-
ség. Szinte minden szürrealista prózai szöveg tartalmaz esszéisztikus beté-
teket, gyakran egész fejezeteket, még többször azonban fejezetekbe, bekez-
désekbe, mondatokba ágyazottan, még akkor is, ha az ilyen beágyazások 
a szöveg asszociációs koherenciáját szüntetik meg. Arra lehet ebből követ-
keztetni, hogy az általánosan elterjedt ismeret ellenére a szürrealista szö-
vegek — itt most elsősorban prózai szövegekre kell gondolni — igen nagy 
mennyiségű intellektuális anyagot tartalmaznak. Filozófiait és mitológiait 
elsősorban. Ám nem ritkábban történelmit és etnológiait, művészettörté-
netit és természettudományost. Ezzel függ össze Marko Ristic egyik meg-
jegyzése is, miszerint a szürrealista gyakorlat — az automatikus írás, a le-
írás — voltaképpen gondolkodás. Szentkuthy szövegeiben ez, más szürre-
alistának minősíthető regényektől és elbeszélésektől eltérően, hangsúlyos 
formában mutatkozik meg: a szentéletrajzok, a szentolvasmányok, maga 
a breviárium is erre utal. A Szent Orpheus-füzetek azonban nem tekinthe-
tők, hangsúlyosan megmutatkozó intellektuális anyaguk ellenére sem, többé 
kevésbe összefüggő gondolatok „gyűjteményének" és semmiképpen sem 
rendszerének, mert ez az intellektuális anyag Szentkuthynál képpé alakul 
át, mégpedig olymódon, hogy ezzel kielégítődnek az ún. „szürrealista kép" 
kritériumai is. A radványi kastély Park-részletének elemzése, harmadsor-
ban, azokat a — nyelvi — transzformátorokat tekinti át, amelyek lehetővé 
teszik az intellektuális tartalomnak (anyagnak) szürrealista képpé való át-
alakulását. 
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2. 

(.Regény helyett „szöveg-regény") A szürrealizmus egész irodalomszem-
léletében van egy határozottan kifejezésre jutó „regényellenes motiváltság". 
A regény nehezebben mozgatható forma, mint a vers, a szürrealista újí-
tásokat, de elsősorban a szabad asszociációkat formáló automatikus írást, 
a leírás megkerülését, a nagy mennyiségű intellektuális anyagot nehezen 
abszorbeálja. Ezért maradt az irodalmi szürrealizmus uralkodó műfaja az 
ún. „szürrealista vers", amely nem fejt ki ilyen ellenállást. Másszóval, a 
szürrealizmus regulatív elvárásait (előírásait) betartó prózai szövegek inkább 
tekinthetők a forma kötöttségeit és szabályosságait el nem ismerő, ami egyút-
tal azt is jelenti, hogy mindig „újra-teremtő" „szürrealista versnek" vagy 
„szürrealista esszének" mintsem „szürrealista elbeszélésnek" vagy „szür-
realista regénynek". Annál is inkább, mert az ilyen vers könnyen „csap át" 
prózába, az ún. „prózavers" sajátos típusát teremtve meg, mely éppúgy 
„hangzik", mint a látványosan sorokra tördelt — tehát „hagyományos" 
— szürrealista vers. Ám a szürrealista verseknek ez a gyakori „átcsapása" 
a látszólag tagolatlan prózaformába csak a vers határait bővíti, és nem — 
vagy csak alig járul hozzá a „szürrealista próza", éppenséggel a szürrealista 
regény, illetve elbeszélés kialakításához. 

Vannak szürrealista szövegek: prózai szövegek, amelyek szorosabb 
rokonságban vannak a szürrealista verssel, mint bármelyik prózai formával. 

{Egy kitérő: lírai betétek a szürrealista regényben) A regény nyújtotta 
ellenállás a szürrealista újításokkal szemben oda is elvezetett, hogy a szür-
realista regény örve alatt „szürrealista versek" épültek be a regény szöve-
gébe: Marko Ristic Bez mere című regényének egy másik fejezete a szerző-
nek Nox microcosmica (1955) című verseket tartalmazó kötetében is megje-
lent. Aligha emelhetünk szót az ilyen betétek ellen, különösképpen a „szür-
realista vers" és a prózavers jelzett közelsége miatt. Ezek nem bontják meg 
a szürrealista szöveg koherenciáját. Ám ha szürrealista vers helyett „lírai 
betétek" épülnek be a szürrealista regénybe, akkor kérdésessé válik a szö-
veg koherenciája. Mégpedig azért, mert a szürrealista versnek prózaversbe 
való áthajlását, könnyű átcsapását a szürrealista versben mindig fellelhető 
narratív (ha úgy tetszik epikai) középpont az ún. „szürrealista narratív" 
teszi lehetővé, s ennek a középpontnak vannak érintkezési pontjai a regény 
narratív elemeivel, míg az egyszerű lírai betétek, a beágyazódás — a struk-
turáltság — ilyen feltétele nélkül, kívül maradnak a szürrealista szövegen. 
A próza „ellirizálása" nem eredményez szürrealista szöveget, csak „meg-
szakított koherenciájú" szöveget. 

(A regény ellenállása a szürrealista újításokkal szemben) Közelebbről 
kell meghatároznunk a regénynek a szürrealista gyakorlattal szembeni el-
lenállását; ez talán magyarázatot ad arra is, honnan származik a szürrealiz-
mus regényellenes motiváltsága. 

Paradox módon az ellenállás okait a formátlannak tartott prózai mű-
fajok, elsősorban a regény formai szigorúságában kell felismerni. A regény 
szigorúbb műfaj semhogy „engedhetne" a szürrealizmus ellenőrzés nél-
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küli automatizmusának, ugyanis vannak olyan állandó elemei, amelyek nél-
kül a regény nem lehetséges. Ezek közül első helyen a történetbázist kell 
megemlíteni, azt hogy valakvel („hős", „elbeszélő", „jelenség", „tárgy") 
valahol („hely", „élethelyzet") valamely időben („emlékezés", „jelenetezés") 
valami történik; ezek közül az elemek közül bármélyik lehet (akár mindegyik 
is) fiktív, sőt absztrakció is. A történetbázis nem egy folyamatos lejátszó-
dás (valakinek egy napja, vagy életrajza), az is lehet, persze, hanem legál-
talánosabban úgy határozható meg, hogy a fenti elemek bizonyos módon 
kapcsolódnak egymáshoz, viszonyba kerülnek egymással. Ez a kapcsolódás, 
ezeknek a viszonylatoknak a kialakulása pedig a megszövegezési eljárások 
függvénye. Ezeket lehet a regény állandó elemei közül (a történetbázis mellett) 
második helyen (de nem másodsorban) megemlíteni. 

A történetbázis és a megszövegezési eljárás tehát a regény olyan két 
állandó eleme, amelyek egyrészről lehetővé teszik a regényvilág felépítését, 
másrészről pedig a regény minősítését. Regényvilág alatt azc a fikciót értjük, 
amely egy adott szöveg alapján és e szöveg közvetítette tényállásokból épül 
fel, míg a regény minősítésén a szöveghez hozzárendelhető stilisztikai, mű-
faji, esztétikai (hatás) tényezők összefüggéséből kiolvasható specifikumok 
rendszerét értjük. 

A regény e két állandó eleme határt szab, regulatívokat ad az írás szá-
mára, ami azt jelenti, hogy egyrészről általánosan csökkenti a regénynek 
mint „szabad formának", mint „formátlan műfajnak" értelmezési lehető-
ségét : „szigorú" műfajjá teszi; másrészről pedig leszűkíti a szürrealista mód-
szer : az automatikus írás, a leírás tagadása, a szürrealista kép (esszéisztikusan, 
intellektuális anyagból formált kép) alkalmazásának lehetőségét. 

A lehetőségeknek ez a leszűkülése a viszonylag bizonytalan jelentésű 
„szürrealista regény" fogalma helyett a szöveg-regény fogalmára tereli a 
figyelmüket. 

(A szöveg-regény meghatározása) A szöveg-regény fogalmának beve-
zetésével nem egy egyszerű fogalomcserét alkalmazunk. Az ilyen cserékre 
mind az noádXom-történeti, mind az -elméleti gondolkodásban csak akkor 
van szükség, ha ezáltal lehetővé válik egy nagyobb szövegkorpusz (a „szür-
realista regény") megkülönböztető jegyeinek közelebbi meghatározása és ezen 
belül az egyedi szövegek specifikus jegyeinek kiválasztása és körülhatáro-
lása. Azt reméljük, hogy a szöveg-regény fogalma alkalmas erre. 

A fogalom definiálása helyett a fogalom összetevőit kíséreljük meg 
kiválasztani. 

A szöveg-regény konstitutív elemei: 

1. történetbázis 
1.1. szubjektivitás (a szürrealista szövegek szerzője mindig önmaga felé 

fordul: a „narrátor" saját asszociációit, álmait közli; az automatikus 
írás gyakorlatilag csak én-formában lehetséges); 

1.2. élethelyzet (a szürrealista próza-szövegekhez a „hol?" kérdéseire az 
élethelyzetre és nem a helyre vonatkozó adatok [tények] rendelhetők 
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elsősorban; az élethelyzet határozza meg a helyet és nem a hely az élet-
helyzetet); Velence nem hely, a Park sem az; élethelyzet; 

1.3. jelenidejűség — egyidejűség (nem a grammatikai jelen itt a meghatá-
rozó mozzanat, hanem az időhatárokat eltörlő, a perceket felduzzasztó 
és az évszázadokat lecsökkentő jelenidejűség és egyidejűség; egyfajta 
fiktív itt-idő dominációja) 

1.4. belső megtörténés (a szürrealista próza-szövegekben eltűnik a folyama-
tos történet, a homogén vagy lineáris narratív közlés; a megtörténés 
helyére a történés lép, amit az automatikus írás fedez fel és teremt meg). 

2. megszövegezési eljárások: 
2.1. az automatikus írás és ennek változatai; 
2.2. a leírás, a realista „mázolás" tagadása: a le-írás; 
2.3. az intellektuális töltésű szürrealista kép. 

3. 

(Szentkuthy Miklós „szürrealista" szöveg-regényei) A szövegregény 
fenti konstitutív elemei alapján közelebbről határozható meg az a regényfo-
galom, amelyet Szentkuthy Miklós dolgozott ki és ezen belül specifikálhatok 
az ő szürrealista írásának megszövegezési eljárásai. 

Szentkuthy Miklós nem fogadhatta el hiánytalanul és következetesen 
a szürrealizmus szabályzó-rendszerét; változtatott rajta, el azonban nem 
vetette. 

Kialakította a szöveg-regény formáját, amely egyrészről megőrzi a re-
gény állandó jegyeit (a történetbázist és a megszövegezési eljárásokat), más-
részt ezeket a jegyeket olyan tartalommal tölti fel (vagy olyan tartalomból 
vonja ki), amely eleget tesz a szürrealizmus irracionálisra, valóságon túlira 
épülő kritériumainak. 

Ezzel kettős célt ért el: elkerülte a szürrealista szövegek „homályos-
ságait" szerkezeti és nyelvi szabálytalanságait. A nagy szürrealista festők, 
René Magritt és Salvador Dali képkompozicióinak tiszta fényei ragyogják 
be az ő művét — mondatait— is. A megszövegezési eljárások tiszta, ragyo-
gó fényben mutatják meg azt a történetbázist, s ez regényfogalmának másik 
eredménye, amely nem ismer külső, elidegenítő határokat, lehetővé teszi 
tehát a szövegalakítás szabadságát, minthogy minden, ami az ő műveiben 
lehetséges, csak szövegszerűen (szürreálisán) lehetséges. Ezért kell az Orphe-
us-füzetek (és a Prae) esetében is szürrealista szöveg-regényekről szólnunk 
és nem „szürrealista regényekről". 

4. 

{Minta /.) A Vallomás és bábjáték a „radványi kastély Parkjá"-ról szó-
ló része, más breviárium-fejezetektől és -részletektől eltérően „önéletrajzi" 
fogantatású; ezért tekinthető — a szerzői szándéknak megfelelően — az 
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Orpheus-füzetek genezise kulcsának. Nem egyszerűen egy gyermekkori 
(nyaralási ?) emlék leírása ez a részlet, aminek a szövegösszefüggésből kiemelve 
tetszhet, hanem — egyidőben, egyszerre — értekezés az élményről és az 
élmény közlése-teremtése, a legközvetlenebb természet-élmény és a tör-
ténelmi (ál)tudás összefüggésének és együvé tartozásának példatára, ugyan-
akkor önkommentár és önelemzés és ezzel együtt program, művészi (írói) hit-
vallás. Ezért is külön figyelmet érdemel. Például itt szinte katalógus-szerűen 
fordulnak elő a breviáriumok meghatározói: 

1. az alakváltások: 

„. . . ez a szétfolyó körvonalú valami, ami az énem (nagyon szemérmetlen szó az 
„én", de igyekszem olyan hideg távolságból mondani, mint egy tőlem független 
algebrai jegyet), szívesen ömlik, mint a víz, idegen formákba, Brunelleschikbe és 
Tudor Erzsébetekbe, hogy kissé beleolvadjon az emberiség egészébe." 

Sz. O. B. II. 242. 

Az alakváltások ilyen szemérmetlen kibeszélése: az ösztönös színész-lét a 
szürrealista szöveg-regény én-alapúságát is illusztrálja: a breviáriumok 
minden hőse egy-egy ilyen „én"-alakváltás (beleolvadás az emberiség egé-
szébe), ugyanakkor pedig lehetőség az énnek mint tőlem független létaző-
nek: szöveglétnek a közlésére. 

2. az élethelyzetek: ugyanezek az alakváltások élethelyzet-váltásokat is 
jelölnek: 

„a hiúságnak az az alakja, mely ilyen Borgia Ferenc és Tiberius álarcokban keres 
menedéket, nem élettől buzgó, hanem halál-félelemmel teli hiúság: ha nem vagyok 
bíboros vagy herceg, ha nincs ujjamon királyi gyűrű s vállamon mázsás bizánci 
aranypalást, akkor már semminek, halottnak, névtelen halálhüvelynek érzem ma-
gamat . . . " 

(Sz. O. B. II. 243.) 

3. az időhatárok elmosása: egyidejűség: az alak és élethelyzetek váltásaiból 
következően itt minden egyidejűvé válik, jelenidejűvé és itt-létté; minden 
egyetlen pillanatba sűrűsödik, és ez a sűrűsödés egyúttal maga a 

4. belső megtörténés is. Jelölje a breviáriumok megszövegezési eljárásainak 
ezt az utóbbi két változatát egyetlen példa, a Velence-példa, hiszen benne a 
történelem (az idő) egyetlen pillanatba sűrűsödik és ennek a pillanatnak a 
megélése az a belső történés ami a szürrealista szöveg-regényben a történet-
bázis alapvető tényezője: 

„. . . Velence volt, a pályaudvar kapujából megpillantott zöld kupolás kis templom: 
víz, romlatagság, katolikum, vad színek, történelem, antik formák, giccses nem-
törődömség részegítő ellentmondásaival. Anyám válla fölött álltam, piszkosan, 
kócosan, ezer poggyász és tolakodó ember között, a csodálkozástól teljesen elvesztve 
a hangomat, csak halkan dadogva anyámnak: »Látod? ott! látod? látod?« 
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Azóta vagyok Velencével azonos, azóta érzem történelem és élettan felcserélhető-
ségét, azóta tudom, hogy komolyság és értelmetlenség, érték és ördögi hazugság 
milyen kibogozhatatlan szövedéke az élet. Azóta tudom, hogy egy lehullt tátika-
sziromban több értelem lehet, mint Platónban, hogy a nagy művészet és a konyhai 
tortacifrázás között alig van különbség, hogy a nagy kultúrák éppoly naiv rugókon 
járnak, mint egy magát illegető cseléd vasárnap: Velence tett igazi humanistává. 
De ugyancsak Velence a felelős azért, hogy nem tudok gondolatokat és alakokat 
másképp, mint ilyen velencei maskarában elképzelni." 

(Sz. O. B. II. 244.) 

5. 
(Minta, II.) „A radványi kastély Parkja" ugyanazt a teljességélményt 

nyújtja, mint Velence; itt is együtt van élethelyzet és történet, itt is az egyet-
len felé csúcsosodik az idő, itt is az „én" és alakváltozatai rétegződnek, egy 
világ kezdődik és egy világ fejeződik be. És mindezzel együtt kialakul egy 
írói módszer is, nem elvontan és kiagyaltan, ahogyan a breviáriumoknak 
„madártávlatból" való látása során tűnhetne fel, hanem a közvetlen megélt-
ség, a legteljesebb élményiség szintjén. Azt jelzi ez, hogy Szentkuthy Miklós 
szürrealista regényírásának általunk kiemelt három konstitutív elve nem, 
vagy csak részben intellektuális elvonatkoztatás és kiválasztás eredménye. 
De figyeljük meg „a radványi kastély Parkja" általunk kiemelt részletét, 
amelyben a három konstitutív elv egymásba fonódva mutatkozik meg: 

„Retorika, csalóka fél- és álmelódiák, katalógus és elemzés, barokk üldözése a való-
ságnak: mindennek nyugtalan és ezer sikertelenséggel terhes keveréke maradhat 
csak papíron a nagyon átélt dolgokból. De ezt is megtanultam a nagy, zöld békáktól, 
amint ott guggoltam közöttük vagy a nádas felőli részen (mikor Jimmy, a zsemle-
vizsla hajtotta őket nagyképűen a vízbe!), a széles, kalácsos fűben, avagy ezzel szem-
ben, egy kényelmetlen kőre nyomva éppoly közeli kő-csontjaimat — megtanultam 
tőlük, míg ők meztelen ezüsttel és jeges csiga-zölddel meredeztek sálam, kabátom, 
kesztyűm, jól ismert félizzadt szagában leső fejemre (legtöbbször, jó békamódra; 
hátsó combjukkal felém): hogy ne szégyeljek semmit, ne kössön semmi, ne tánto-
rítson el tévedés vagy bukás, úgy beszéljek, ahogy jólesik, oly mindegy, kötött vagy 
bomlott-e a mű, vagy hogy mű-e egyáltalában, vagy nem mű — ha mű, annál jobb, 
ha nem, documentum humánum. Én már nem vagyok felelős irodalmaknak, nőknek, 
szülőknek és mitológiák isteneinek, engem nem vallathat a történelem és leckéztethet 
az erkölcs: én megtaláltam egyetlen tekintélyemet, jegyesemet és síromat: a rad-
ványi Parkban. Ez is hozzájárult, hogy nem éreztem semmiféle »szociális kérdés«-nek 
még az érintését sem: oly tökéletes boldogság itt élni, oly vallásos és magános, hogy 
ez mindent igazol. Van »világ« innen nézve? 

Nincs. Tehát akkor társadalmi kérdések sem lehetnek. A fűzfák nem emberekről 
beszélnek, hanem évmilliós mesékről — hiszen csak úgy gőzöl egy ilyen tóparti 
szomorúfűz alakjáról a legendák végtelen lehetősége. Nem olyanok-e, mint a mesebeli 
szörnyek, akik mocsarak vagy tengerek mélyéről emelkednek ki, megtartva ugyan 
valahogy emberi formájukat, de a sok iszap és sűrű tajték beborítja tagjaikat, az 
ágak olyanok, mint a csepegő tészta vagy jégcsap a Max und Moritz könyvben— 
ha beleesett valaki a dagasztóba, így nézett ki, mikor kimászott. Midőn a fűzfa 
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mitológiai esőjében borongok és melegszem, különlegesen megértem, hogy a régi, 
keleti vallásalapítókat tulajdonképpen sohasem érdekelte (vagy ha igen, csak mel-
lékesen) a szociális kérdés: ők az ember magánosságából és a természet titokzatossá-
gából, a lélekből és a fűzfákból merítették ihletüket." 

(Sz. O. B. II. 254.) 

(a) Az idézett részlet a Vallomás és bábjáték tartalommutatójában a „ma-
gántulajdon és evangélium: a tó, a békák, a szomorúfüzek; távol, távol az 
irodalom világától" „című" szövegrész befejező két szakasza: a kettőspont 
utáni két jelentéskör — 1. „a tó, a békák, a szomorúfüzek"; 2. „távol, távol 
az irodalom világától" — megszövegezése. A „magántulajdon és evangélium" 
jelentésköre itt elhanyagolható, természetesen csak az interpretáció felada-
tának leegyszerűsítése céljából. 
(b) A két szakasz közlésanyaga két részre bontható. („Közlésanyagon" azt 
a még nem interpretált információbázist érjük, amelyet a szöveghez közvet-
lenül rendelhető korrelátumok — amire a szöveg utal — határoznak meg.) 
(b) 1. „Természeti kép" — „a tó, a békák, a szomorúfüzek". 
(b) 2. „intellektuális anyag" A Tartalommutató itt csak a „távol, távol az 

irodalom világától" összefoglaló megjegyzést teszi, nem jelöli külön en-
nek az anyagnak az összetevőit: 
2.1. „barokk üldözése a valóságnak" 
2.2. az írás „sikertelensége" 
2.3. a felszabadult beszéd 
2.4. mű és „nem-mű": mű és „documentum humánum" 
2.5. a „szociális kérdés" 
2.6. a mitológiák és a keleti vallásalapítók 

(c) Ami a két részre bontható közlésanyagban szembetűnő: szoros össze-
tartozásuk : 

— „megtanultam a nagy, zöld békáktól" 
— „gőzöl egy ilyen tóparti szomorúfűz alakjáról a legendák végtelen 

lehetősége" 
— „a fűzfa mitológiai esője" 

Ez az összetartozás induktív és értelemező-jellegű. Ezt azért érdemes hang-
súlyozni, mert a „természeti képben" nem tükröződik az „intellektuális 
anyag", ahogyan a gondolati költészetben gyakran előfordul, hanem a „ter-
mészeti kép" indukálja az „intellektuális anyagot", előhozza, körülhatárolja, 
kiválasztja, másrészről az intellektuális anyag értelmezi a „természeti képet": 
közvetett értelemmel látja el, vagyis metaforizálja. 
(d) Érdemes első idézett szakaszt záró kérdésre: „Van ,világ' innen nézve?" 
is egy pillantást vetni, elsősorban a világ szóra. A kérdés legalább két világ 
meglétét feltételezi. Egy „inneni" világot: a radványi Parkét, és egy „on-
nanit", ami az itt világának távlatából nem létező világ. Itt nincsenek szo-
ciális és társadalmi kérdések, itt mese van, vallások és mitológiák, itt „nem 
vallathat a történelem és leckéztethet az erkölcs". 
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(d) 1. Ezt a két világot azonban a tartalommutató jelentésének távlatából 
kell szemügyre venni: „távol, távol az irodalom világától". Ami azt jelenti, 
hogy a radványi Park világa nem az irodalom világa, az irodalom világa a 
vallató történelemmel, a leckéztető erkölccsel, a szociális és társadalmi kér-
désekkel az ezen kívüli világhoz tartozik. 
(e) A természeti kép és az intellektuális anyag összetartozása a szürrealista 
festészet sajátos kollázs-technikájával tart fenn közvetlen rokonságot. Ezt 
Max Ernst 1936-ban „kézzel festett kollázsnak" nevezte, ami lényegében 
azt jelenti, hogy ezek a szürrealista képek mintha kollázstechnikával készül-
tek volna, valójában megfestettek, a kollázst alkotó részeket „kézzel festet-
ték". Ez a gyakorlat — festői eljárás — tekinthető a szürrealista képek (le-
galábbis egy részük) tiszta ragyogása forrásának. 
(e) 1. Ebből az idézett részre nézve a következő megállapítások fogalmaz-
hatók meg: 

1.1. Ami a közvetlen jelentés ragyogó tisztaságában mutatkozik meg: 
„a tó, a békák, a szomorúfüzek" beragyogja az intellektuális anyagot 
is: „távol, távol az irodalom világától". 
1.2. Ugyanakkor azonban, éppen e tiszta ragyogás útján válik nyil-
vánvalóvá, hogy itt sötét jelentések rejlenek, mesék, mítoszok, a tör-
ténelem jelentése. 
1.2. Azt jelzi ez, hogy a szövegrészletnek legalább két jelentés-szintjét 
kell vizsgálni: 
1.2.1. egy közvetlent; 
1.2.2. egy közvetettet. 
Másszóval a radványi kastély Parkja közvetlen ragyogó látványa mögött 
a közvetett (sötét) képek egész sorát rejti, éppúgy mint a Velence-felis-
merés jelenete, ahol Velence látványa megszüntette az idő és a tér ha-
tárait, lehetőve téve ezáltal a jelentések és összefüggések, a gondolatok 
és érzések, a tapasztalatok és élmények egy pontba sűrűsödését. 

(f) Az idézett részlet külön kérdése az első személyű beszédforma. A Szent-
kuthy-szövegeknek ezt a sajátosságát már említettük az alakváltozások jel-
zésekor. A radványi Park-részlet ezeknek az alakváltozásoknak a feltételeit 
mutatja meg. Ezekben az összesűrűsödött pillanatokban az én számára min-
den szerep lehetséges. Sőt, nemcsak lehetséges, hanem ez a pillanat csak 
minél nagyobb számú és minél eltérőbb álarcokban élhető meg az „én" szá-
mára. 
Az idézett részlet — semmiképpen sem teljes — leíró interpretációja alapján 
már kiválaszthatók azok az (elsősorban nyelvi) elemek, amelyeket dolgoza-
tunk elején Szentkuthy Miklós szürrealista szöveg-regényének (regényí-
rásának) konstitutív elveiként jelöltünk meg. 

I. Az automatikus írás „bírálata" 

Az idézett szöveg határozott formában bizonyítja, hogy az automatikus 
írás csak közvetett formában van jelen a breviáriumok szövegében. A rad-
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ványi Park teljesség-élménye biztos szürrealista alapot adhatott volna a 
„mérték nélküli" szabad asszociációk közlésére. Szentkuthy nem ezt az 
eljárást választotta. Megőrizte az élmény szürrealista magját: „barokk ül-
dözése a valóságnak", de a szöveget racionálisan formálta meg mégpedig 
a következő nyelvi eszközökkel: 
— teljesen szabályos bár többszörösen bővitett mondatokkal 
— hiánytalanul egyértelműségre törekvő központozással 
— teljesen szabályos bekezdésszerkesztéssel 

Ezzel nem szűnt meg az írás automatizmusa, ám lehetővé vált az asz-
szociáció-sorok regény-terjedelművé növelése, illetve — ami ugyanazt je-
lenti — az írás, a szövegezés léthelyzetének huzamos megőrzése. 

Kétségtelen, hogy ennek alapján az automatikus írást mint a regény 
megszövegezési eljárásának módját a „szürrealista vers" megszövegezési 
módjától eltérően kell értelmeznünk. 

II. A leírás újraértelmezése 

Egy-két oldallal előbb Szentkuthy — önmagának is „ellentmondva" 
némi sajnálkozással közli, hogy „annyi bölcs beszéd szól az irodalmi leírás 
groteszksége s bűne ellen", az idézett részben viszont azt említi, hogy „ne 
szégyeljek semmit", „úgy beszéljek, ahogy jólesik". Ezzel nem válik proble-
matikussá a szürrealizmusnak a leírás-ellenessége, az azonban világos, hogy 
leírás nélkül — mégpedig az általunk javasolt leírás-értelmezés alapján — 
képtelenség, lehetetlen a regényírás. A leírás itt azonben nem a radványi 
Park tavának, békáinak, fűzfáinak leírása, hanem ezeknek a szövegben való 
megteremtése, mert csak így — a megszövegezéssel létrehozva — jelenthetik 
mindazt, amit jelentenek, alakíthatják ki mindazokat a kapcsolódásokat és 
összefügéseket, amelyekre a leíró interpretáció során igyekeztünk rámutatni. 

III. Az intellektuális anyag mint szürrealista kép 

A megszövegezési eljárással azonos értelmű leírás teszi lehetővé azt 
is, hogy Szentkuthy Miklós regényeiben az intellektuális, a gondolati anyag 
„szürrealista képpé" alakuljon át. 

Ezt az átalakulást a természeti képnek és az intellektuális anyagnak 
a leíró interpretációban bemutatott induktív és értelmező összetartozása 
teszi lehetővé. 
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