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Tér és közvetítettség
Építészet és várostematika Szentkuthy Miklós szövegeiben*

Bárhonnan is közelítsen Szentkuthy szövegeihez, az értelmezőnek óhatatlanul szem
be kell néznie e gigászi életmű, szöveguniverzum parttalanságával. Bízvást állíthatjuk, 
a Szentkuthy-recepció kezdeti tanácstalansága -  az életművet pozitívan értékelő kri
tikák ellenére -  a mai napig is fennáll. Bármilyen roppant műveltséggel, akár inter
diszciplináris fogékonysággal rendelkezzen az értelmező, az utat vesztés, a sokszor 
kibogozhatatlan mozgású metaforák, a burjánzó képi világ sokszálúsága miatt fellépő 
zavar gyakori tapasztalat marad. Szentkuthy szövegei ellenállni látszanak minden 
rendet kereső értelmezésnek, nem kecsegtetnek az egységet, koherenciát feltételező 
befogadás örömével. Egyetérthetünk G intli Tibor és Schein Gábor irodalomtörténe
tének megállapításával, miszerint a Prae többnézőpontú narratívája nem az egymás
tól elütő nyelvváltozatok sokféleségében és parodisztikus imitációjában rejlik, mivel 
azt pusztán egyetlen, a szereplőktől független nyelvi modalitás viszi véghez. S a szöveg 
feloldhatatlan paradoxonok iránti vonzódása ebben a nyelvi modalitásban keresen
dő.1 E paradox logika -  amelyre a Szentkuthyt értelmezők szinte mindegyike felhívta 
a figyelmet -  azt is jelenti, hogy még a nézőpontok kapcsolata sem tartható valami
féle átfogó értelmezői elvnek. (Hasonlóképp, ahogy például Krúdy prózájában a né
zőpontok játéka, meg nem felelései, ellentmondásai öntükröző szövegstruktúrát ered
ményeznek.) A z ellentmondások nem a műről, a szöveg szövegszerűségéről szólnak, 
nem azt tükrözik, hanem megmaradnak a maguk radikalitásában. De ha Szentkuthy 
esetében le kell mondanunk a műegész eszményéről, még az önreflexív szövegiségről 
is, akkor mégis milyen értelmezői utat választhatunk?

A Prae kapcsán a közelmúltban felvetődött a részenként olvasás, a kis lépések elve.2 
Ez az olvasásmód a nevezett mű esetében valóban gyümölcsöző lehet, tekintve a ré
szek autonómiára való törekvését, amikor is egy-egy -  akár gondolati -  élménynek 
szinte már a teljesség benyomását keltő leírását kapjuk. Hogy e gondolati-képi futa
mok önállósulnak, túlnőnek kontextusaikon, arra a recepció már felhívta a figyelmet. 
Ha tehát az egyes szövegrészeket, témaleírásokat olyan központoknak tekintjük, ame
lyek nincsenek rászorulva az egyéb szöveghelyekkel való kapcsolatra, akkor éppen e

*  Jelen tanulmány a Domus Hungarica Scientiarium et Artium pályázat támogatásával készült.
1 G in t l i  Tibor — S c h e in  Gábor, Az irodalom rövid története, II., A realizmustól máig, Jelenkor, Pécs, 

2007,319.
2 „Talán jó  lenne úgy megközelíteni Szentkuthy regényét, hogy nem az egészről próbálunk valami általá

nosat állítani, hanem egy rövid passzusról valami konkrétumot. Más szóval, egy adott szakasznak mi 
az értelme, mi a filozófiai és irodalmi háttere, melyek a születési körülményei?” Filip S ik o r s k i, A Prae 
térképe. A regény keletkezésének öt fázisa, Jelenkor 2011/7—8., 759.
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centrális helyzetük folytán válhatnak elszigeteltekké, szétszórtakká. Ez a nyelvi-szö- 
vegalkotási „képlet" visszatérően tem atizálódik Szentkuthynál -  gondolhatunk itt 
a Prae káoszról és rendről, egyről és sokról szóló eszmefuttatásaira. A formáról, a for- 
maképzés antropológiailag magyarázható (nem pusztán művészi) szándékáról lehet 
ez esetben szó: hol művinek, megszerkesztettnek, hol pedig organikusnak, eleven
nek tűnő jelenségekről.3 A természetben, építészetben, emberi alakban, szerelemben 
a forma lehetőségét látni -  sok beszédes részletet találunk erre vonatkozóan A z egyet
len m etafora fe lé  című, 1935-ben megjelent műben.

Egy sajátos értelmezői módnak tűnik Szentkuthy szövegeit az egység-szétszórt
ság egymást feltételező kettőssége alapján olvasni. Azonban a gyanú hermeneutikája 
nem elsősorban a bennük kifejtett filozofikus eszm efuttatások dekódolásaként ol
vas -  hiszen a szövegek elbeszélője számos esetben kész axiómákat állít olvasója elé, 
illetve gondolatmeneteinek következtetését is levonja - ,  ezért talán izgalmasabb és 
fontosabb feladat számára a sűrű leírásokat, gondolati, filozófiai mélységű tépelődé- 
seket m etaforának  tekinteni. A Prae záró szövegrésze például a formaalkotás egy sajá
tos értelmezését nyújtja, amelynek kulcsszavai a felület, a külsőség, továbbá a dolgok 
egyenrangúsága, viszonylagos volta.

Nagy albumot kellene kiadnia vagy a Vogue-nak vagy az Acta Mathematicá-nak, 
melyben mindig két ellentett oldalon egy mondain ábra és egy természeti kép 
volna látható, igazolván a kettő szerkezeti azonosságát, míg a kettős oldalak al
ján, középen egy formula, mely a közös aranyszabályt fogalmazza meg. Az egyik 
oldalon [...] például egy ezerlépcsőjű lépcsőház volna, lépcsőrecék végtelen cikk- 
cakkja, melyen egy elegáns nő gyalogol fölfelé napsütéssel impregnált üvegfalak 
között -  viszont a másik oldalon egy búzavirág egyetlen színesen fotografált szir
ma, nagyítva: a végtelenül „szabályos” lépcsők algebrai köbrefrénjéből játékos, 
virágszerű fény-árnyék flóra támadna, viszont a búzavirág izzó kék szeszélyéből 
valami nem-mértani linearitás születnék, úgyhogy lépcső és szirom ugyanazt a 
hatást keltik, csak a lépcsőnél a szabályból illatozik az a bizonyos „elementare 
Unordnung”, viszont a virágnál a rendetlenség párája a rend. (II, 6 0 7 -6 0 8 )4

Érdemes megfigyelni a formáról szóló eszmefuttatás mögött a metafora logikáját. Azt, 
hogy csak itt, ebben a megszólalásban érvényes a fo rm a  (felület) + átcsapás = a dolgok 
azonossága képlet. Vagy másképpen: a forma és a forma nevében megállapított egyen
értékűség valójában az ellentétes, ámde felnagyított, „preparált" dolgok halmazainak

3 Szentkuthy következő naplójegyzete prózapoétikájára általánosságban jellemző. „A lehető legnagyobb 
intellektuális készültséggel és logikai feszültséggel, valamint az összes érzékszervek legteljesebb érzé
kenységével reagálni az élet azon jelenségeire, melyeket ösztön és ráció meg nem különböztethető útjain 
a legéletszerűbbnek, az ember természetbeli helyzetére nézve legjellemzőbbnek és legárulóbbnak ta
lálok. Ezen intellektuális és érzéki reakcióimról a lehető legnagyobb pontossággal beszámolni, nem 
törődve opus, napló, tudomány, művészet semmirevaló megkülönböztetéseivel.” S z e n t k u t h y  Miklós, 
A z alázat kalendáriuma 1935—1936, Magvető, Budapest, 1998, 294—295.

4 A szövegben szereplő oldalszámok a következő kiadásra vonatkoznak: S z e n t k u t h y  Miklós, Prae, 
I—II., Magvető, Budapest, 2004.



metszete. Mindez jelentésében rögzítettnek tűnik, ezt támasztja alá az elbeszélő egyes 
szám első személyű igealakja: „jöttem rá". Viszont a forma fogalma -  vagy itt inkább 
látomása -  csak azáltal tud létrejönni, ha egy másikkal, jelesül a tartalom fogalmával 
áll szemben.5 Jó l megvilágítja e szövegrész, hogy a következtetések, jelentések meny
nyire előzetes, készen kapott fogalmak meglététől, azokkal szembe-, fölé- vagy mellé- 
rendelésüktől függnek. E szövegben a forma mint külsőség, váz és az általa létesülő 
azonossági relációk sora egy ilyen fogalmi relacionálás függvényei. A z irány, a tér -  
amelyről a szöveg beszél -  gondolati irány, gondolati tér is egyben. „ [HJiszen csak 
kétféle sugárzás van, egy a rendtől a rendetlenség felé s egy másik a szabálytalantól 
a szabály felé, de ezek mindig csak irányok, melyek attól függnek, hogy véletlenül hol 
állok." (II, 608) A Praeben és másutt is bőven találunk olyan szövegeket, amelyek a 
forma organikusságáról, életszerűségéről szólnak. Tegyük hozzá, talán épp ez a nyug
talanító a Szentkuthy-szövegeket olvasva, mivel a már em lített többnézőpontú szer
kesztés nem az alakok szólamának valamilyen viszonyba állítható tulajdonsága. Az 
elbeszélői szólam abszolút irrelevanciája mintha azt sugallná, hogy a többnézőpontú 
látásmód magukhoz a dolgokhoz tartozik. A dolgok természete a paradox, a sokfé
le értelem, amelyeket bár megkísérelhetünk leírni, de kimeríteni, főleg feloldani so
hasem vagyunk képesek. Azonban az ismeretelméleti szkepszis megállapítása előtt 
tudatosítani szükséges, nem a közvetítetlenség naiv hitéről van itt szó, inkább arról, 
hogy az olvasó a szövegben mégiscsak valamilyen feloldást keres, akár csak a konst- 
ruáltság örömét, amelynek a gáttalanul ömlő Szentkuthy-szövegek ellentmondani 
látszanak.

E megfontolások nyomán milyen eredményeket hozhat éppen az építés, az épí
tészet és az ezzel összefüggésben tárgyalt várostematika vizsgálata Szentkuthy alko
tásaiban? Érdemes-e egyáltalán még ebből a mindent azonos nevezőre hozó, egyszerre 
konstruktív és destruktív szövegfolyamból motívumokat, metaforákat kiemelnünk? 
A zt gondoljuk, hogy igen, bár nem olyan szövegszervező elvet keresve, amely valamely 
mű különböző részei között terem t kapcsolatot. N em  a művet, a műalkotásjelleget, 
azaz az egységet keressük, hanem a metaforikus olvasás egy olyan módját, amely -  
ismét csak Szentkuthy fogalomhasználatával szólva -  egy-egy „azonosság-mag" köré 
egyre tágabb koncentrikus köröket rajzolhat. Vagy -  a szerző még találóbb metaforá
jával élve -  a végtelenbe futó csigavonalak6 mentén indul el. Ilyen értelemben válik 
tehát fontossá az építészet és a város metaforikája is, sőt az előbbi egy olyan lényegisé-

5 „Lomb és üveg-építészet, élet és algebra, nő és levél tehát egyformák voltak, mert mind csak vékony 
felületeket ábrázoltak, végtelenül keskeny légmetszeteket, melyekből a tartalom kihullt és formátlan 
tömbként hevert valahol: a »forma« (a szó iskolás értelmében) azáltal lett igazán önmagává, hogy nem 
volt tartalma, és hűségesen megőrizte a külsőségek legfelületibb külsőségét; viszont a »tartalom« azál
tal lett önmagábbnál önmagává, hogy össze sűrűsödött, egybecsomósodott és csak vak tehetetlenségi 
nyomatékként létezett, valahol messzire elkallódva a formájától: formák és tartalmak kétlaki életet 
éltek” (II, 608—609.)

6 „ [A] z igazság mindig pozitívabb gyűrűket akar hurkolni önmaga köré, de abba a végzetes szórakozott
ságba esik, hogy nem veszi észre , hogy az ultra-definíció nem koncentrikus köröket rak a téma [...] 
köré, hanem csigavonalat rajzol, amely örökké folytatható, úgyhogy csak mindennapi szemmel nézve 
látszik a precízió szűkülésének, hiszen örök voltánál fogva egyformán nyitott, laza és impotens a pá
lyája mindenütt.” (I, 22.)
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get, azonosság-magot képez, amelynek a város felé is koncentrikus mozgású sugár
zása van, és legtágabban a tér mélyen paradoxális tapasztalata felé gyűrűzik tovább.

Megjegyzendő, a két téma korántsem feltételezi egymást olyannyira, mint ahogy 
az első látásra tűnik. Szentkuthy esetében az építészettematika nem merül ki az 
építészeti tárgyú metaforák alkalmazásában, sokkal tágabb körű annál. Bízvást ál
líthatjuk, hogy az építeni, építkezés épület (mint szövegépület), s egyáltalán minden 
olyan metafora, amely a tág értelemben vett konstruálás körébe vonható, ide tartozik. 
Ez nem jelenti azt, hogy Szentkuthy valamilyen egyedülállóan központi metaforája 
lenne, mivel a vele ellentétes rombolni, leépíteni, destruálni legalább ilyen széles meta
forikus hatósugárral rendelkezik. A város viszont Szentkuthynál elválik az épített 
környezet, kulturális tér és egyáltalán a várost használatban leíró fogalomhasználat 
kliséitől és festészeti, művészeti képzeteket keltve a vizualitás, valamint az olvasás 
medialitásához kapcsolódik.

Fenomenológia és szójáték

A Szentkuthy-recepció számos alkalommal említést tesz az építészet és a nyelv össze
függéséről. Egyik jeles monográfusa, Rugási Gyula szerint ez a kettős tematika egy
fajta paradoxon forrása is egyben.7 Ugyanis a szigorú, mértani rend szerint szerkesz
tett forma igénye a szójátékok, asszociációk nyelvi burjánzásával áll szemben. Az épí
tészeti formaelv szimbóluma Rugási megközelítésében a katedrális, amelyet a zárt és 
időtlen rend, a kőbe dermedt forma elvárásaként láttat. A katedrálisszerű szöveg
építkezés egyik megvalósulásaként értelmezi a hajnali, kihalt Cannes leírását -  mint 
a rögzített forma ígéretét. Érdemes közelebbről megvizsgálni ezt a szövegrészt (I, 
1 5 8 -165 .), és egyáltalán az első kötet Cannes-leírásait. Először valóban a hajnali, 
kihalt városképpel szembesít a szöveg beszélője. A minden járulékos jegyétől meg
fosztott, lemeztelenített tér képét egy olyan leírás teremti, amely a viszonyok megfor
dításán alapul. Am i a nyüzsgő, emberközpontú nappal idején a díszlet szerepét tölti 
be, az most önállósul, és fordítva: az emberi tekintet, a nagyképű értelmezés válik 
mellékszereplővé. A megfigyelő (a Prae egyik hőse, Touqué) valamiféle első és új lá
tásra tesz kísérletet, amikor a kő és nem az ember prizmáján keresztül közelít a kő, 
a szobor legsajátabb lényegéhez. Könnyen felfedezhetjük itt a fenomenológia „visz- 
sza a dolgokhoz" imperatívuszát, már csak a leírás mélységes köztessége, térszerűsége 
révén is. A megfigyelő és megfigyelt közötti viszony ugyanis nem szembenálló-kizá- 
ró, hanem köztes-megengedő.8 A z itt kibomló térszerűség az időtudatot sem hagyja 
érintetlen: „nappal a »múltat« a környezetbe helyezzük, és mi a jelen szerepét vállal
juk , viszont hajnalkor egyszerre mi leszünk a múlt túltelt metaforái, és a környezet 
veszi fel a jelen mikroszkopikusan vékony szerepét." (I, 164) így fonódik össze tér- és 
időtudat a látás medialitására való reflexióval. Hiszen a szöveg beszélője szemlélő

7 R u g ási Gyula, Szent Orpbeus arcképe, JA K  — Pesti Szalon, Budapest, 1992,14.
8 »Egyes szobákban látni Veronika-kendőket, melyekre a Krisztus-arc úgy van sötétbarnával ráfestve, 

hogy ha erősen fixírozza az ember, akkor mélyen pillantani látszik a fej a néző felé: a hajnali templom
mal kapcsolatban is effélét érzett Touqué” (I, 161.)



désének tapasztalatait foglalja össze -  tegyük hozzá -  nemcsak itt, de az első kötet 
további Cannes-leírásaiban. Ugyanakkor ez a szemlélődés mindig magában foglalja 
a saját hely meghatározásának kísérletét, arra a pontra való reflexiót, ahonnan a látás 
kiindul. A „hol állunk?", „ki az, aki lát?" kérdéseinek különösen éles reflexiós helyzete, 
amikor a templomhomlokzat szobrával cserél helyet a beszélő (I, 2 1 4 -2 2 1 ). A megélt 
tér és a pusztán a látás által kitáruló perspektíva drámai szétszakítottsága -  amely
ben előbbi az „élet" utóbbi a „kompozíció", „rend" -  azáltal menekül meg az iskolás 
felosztás veszélyétől, hogy egy olyan perspektívával való játéknak ad keretet, mely 
magával hozza a destruáló kockázatvállalást is.9 A látás látására irányuló reflexió 
ugyanis mélyen együtt já r  a látás által feltáruló tér, a perspektíva irrealitásával, sem
miségével.10

Az eddigiekben egy olyan térszemléletet figyelhettünk meg Szentkuthynál, amely
nek kompozíciós elve a beszélő szemléletén alapuló leírás. Csakhogy épp a leírás -  
mint amely igekötője által valami befejezettségre utal -  szembesít a nyelv mélységesen 
nyugtalanító voltával; nem véletlen, hogy az irodalom nyelvének fenomenológiai meg
közelítésében kitüntetett szerepe van a leírásnak és az attól való elrugaszkodásnak.11 
Tér -  építészet -  perspektíva hasonló összefüggéseiben, ha csak a Praenél maradunk, 
meglepően gazdag szövegépítményeket találunk: nemcsak az építészet, hanem a ké
pekkel vagy a zenével való találkozás is ugyanezt a térszerű nyelvet rajzolja ki. E tér
szerűség által egy olyan köztességtapasztalatot igyekeznek megragadni a szövegek, 
amelyek egyszerre élnek a találkozás és széttartás logikájával: minduntalan önnön ki
induló és nem létező alapjukra kérdeznek rá. A z előbbi szövegrész például azért ik
tatta be a katedrális homlokzatán álló szobor-beszélőt, hogy az egyszerre közelítő 
és távolító perspektívában egyfajta köztes hely tapasztalatát szólaltassa meg. M egfi
gyelhető, a leírás nem valami őt megelőzőt követ, hanem éppen hogy a nyelv teremti 
a perspektívát: a szövegben kirajzolódó nézőpont mélységesen a nyelvtől meghatá
rozott nézőpont. A szöveg ugyanis nem tudja megsemmisíteni uralkodó fogalmait 
(rendszer, harm ónia, egész, élet, rend), legfeljebb kreatív játékot kezdhet velük.

T ér-ép ítészet-n y elv  kapcsolatában egy másik szövegépítési módként tűnik fel 
a Prae  első kötetében megjelenő „új epika" térszerű elképzelése. Ebben az esetben is 
kitüntetett jelentőségű az építészet és a szójáték -  a Prae-értelmezők körében meg
lehetősen gyakran szóvá tett -  összefüggése, amelyben az építészeti metafora a nyelvi 
kreativitás egyik útját jelenti. A Prae elején a regény egyik „hőse", Leville-Touqué mint 
egy újfajta regényszerkesztési módszert részletezi. Dióhéjban: az építész két négyze
tet vetít egymásra, amelyben az egymásra eső két terület lesz az építkezés középponti 
és lényeges formája, innen indul ki az épület legfontosabb része. Ez az építészeti tár
gyú metafora aztán a véletlen dolgok egymásra esésének formaalkotó elvévé tágul, és

9 Vö. Gottfried Boehm „a láthatóság megmutatható határáéra vonatkozó gondolataival. Gottfried 
B oeh m , Látás. Hermeneutikai reflexiók, ford. K u k la  Krisztián, Vulgo 2000/1-2., 218-232 .

10 „...körülöttünk csak-élet, alattunk csak-perspektíva — vajon lehet-e az életnek támasztópillére a pers
pektíva üres k o ttap ap írja (I, 218.)

11 Az utóbbi időben Bagi Zsolt fenomenológiai munkái — igaz elrugaszkodási alapként — reflektálnak az 
irodalom leíró hagyományára. Lásd B ag i Zsolt, A körülírás. Nádas Péter: Emlékiratok könyve, Jelen
kor, Pécs, 2005.
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csakhamar egy újabb metafora, a véletlen osztotta kártyalapok rendet, összefüggést 
teremtő elvárása felé nyit. M indez megint csak magát a teret rajzolja ki a szó szoros 
értelmében, hiszen: „Ha egy mérnök olyan házat épít, melynek alaprajza az a végtele
nül keskeny terület, mely két ellipszis alighogy egymásra esésekor keletkezett: éppen 
ez a hajszál-véletlenség enged következtetni két nagy ellipszis jobbra és balra eső 
horizontjára -  viszont egy ellipszis alakú ház nem enged következtetni semmiféle 
dinamikai kiegészítésre, tér-jóslásra." (I, 29.)

„A szétnyitott egymásra esés", vagy a világ távoli dolgainak „egymásra vetülő ár
nyéka" tehát nem valamilyen belső, eleve ott levő azonosság-mag, hanem viszony, relá
ció, nyitottság, más dolgok felé való kiterjedés. Ugyanúgy érvényes az emberi lélekre, 
mint a nyelvre. A nyelvben az egymásra vetített térszerűség a szójátékösztönt jelenti, 
amikor is a reláció válik a meglepetés, a nyelvileg megjelenő újdonság forrásává. A z új 
epika térszerűsége ugyanakkor nemcsak a szójátékban testesül meg, hanem épp az 
epika lényegi minősége lesz: az idő válik térré egy helyütt. (I, 3 5 8 -3 6 2 .)  Hogyan? 
Úgy, hogy a múlt és a jelen nem genetikus egymásra következésként, hanem másság
ként, szétszóródó, kitérő síkokként mutatkozik meg. A z idő térré változtatásának 
olyan újszerű megoldásával kísérletezik a szöveg, amely eltérően az időtudat ágostoni 
fenomenológiájától, nem a mi az idő kérdésére, hanem éppen az idő töréseire, üres he
lyeire fókuszál. Szentkuthy elbeszélője nem megragad, hanem távolít. Jelen és múlt 
a zenei téma és futam összhangzatához hasonlóan tételezi fel az eltérést, a disszonan
ciát, akárcsak az épület centruma sem képzelhető el annak szerteágazó részei nélkül.

Leatrice életének egy régi eseménye és egy újabb jelenete arra jók  így egymás 
mellé téve, hogy éppen az összefüggéstelenségük révén, szemtelen genetika-elle- 
nességükkel adjanak egy jellegzetesen nem történelmi harmóniát: múlt és jelen 
viszonya kizárólag zeneivé redukálódott vagy tökéletesük. (I, 358-359.)

Pedig az volna a kívánatos, hogy Leatrice múltja és jelene között üresség legyen, 
úgyhogy az új epikának ezt a drámai negatívumot, az üres és tartalmatlan epi
kai szögeket, az események közötti levő távolító teret kellene megvalósítania. 
Akkor Leatrice múltja inkább Leatrice-ből kivezető tényező volna, és epikailag 
is megvalósítaná azt, amit az építészet már régóta kultivál: ahelyett hogy össze- 
gyűjtene egy belső szerkezet zárt formájába az épület szétágazó részeit, inkább 
széjjelebb vezeti azokat, úgyhogy gyűjtés helyett valóságos szétszökési centrum 
egy épület. (I, 360.)

Az eddigiek alapján csábító lehetőségnek tűnik egy kétpólusú, de -  Szentkuthy 
szóhasználatával -  szétnyitottan egymásra eső gondolkodást feltételezni a Praeben: 
a dolgok megragadhatatlanságának, a végtelenbe futó üresség szakadéka mellett a 
szójátékösztön, a tautológia, a meglepő kapcsolatok egy-egy pillanatra mégiscsak fel
villantanak valamiféle igazságot. így a meglepő kapcsolatok, asszociációk sok helyütt 
szinte követhetetlen zsúfoltsága nem betemeti, inkább mélyíti a hiányt. Egyetérthe
tünk azokkal az értelmezésekkel, amelyek a P raet egyfajta univerzális szójátéknak
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fogják föl,12 éppen monstruozitásával irányítván a figyelmet a dolgok megragadha- 
tatlanságára.

Mégis a felvetett két pólusra szakadt gondolkodás, mivel az elérhetetlen abszo
lútot tartja szem előtt, óhatatlanul a relativizmus melankóliája felé sodor. Eközben 
érdemes a térnek azon teoretikus megfontolásaira figyelnünk, amelyeket például Ernst 
Cassirer tárgyal a M itikus, esztétikai és teoretikus tér című írásában.13 Cassirer a teret 
a gondolkodás történetében a rendfogalom alá helyezi, szemben a szubsztanciákat, 
kategóriákat állító létfogalommal. A tér hajtóereje ugyanis a sokféleség, a változó ala- 
kúság. A rögzített igazságok, az önmagában nyugvó egység elvét a kizárás, a vagy-vagy 
logika fenyegeti, ezzel szemben a rendet a különbözőség élteti. Logikája nem szem
benálláson, kizáráson, hanem az egymásmellettiségen alapul. Cassirer tanulmánya
-  amellett, hogy tér és forma új összefüggéseit mutatja föl -  arra is rávilágít, miszerint 
a lét és a rend jegyében nem mint kész, rögzített igazságokat nyújtó gondolkodáshoz 
nyúlhatunk vissza, inkább sokalakúan változó gondolkodói hagyományról, irányról, 
kérdésfeltevésekről van ez esetben szó. S ha így olvassuk Cassirert -  a saját gondol
kodásformánkkal, értelmezői előítéleteinkkel szembesülve -  akkor magának a gon
dolkodásnak a mélységes térszerűségére ébredhetünk rá. Heidegger kijelentését a tér 
(jelen esetben a reflexió terének) megkerülhetetlen voltáról idézhetjük ebben az eset
ben is: „a tér elől nincs kitérés valami más felé. Az, ami a tér sajátja önmagából kell 
megmutatkozzék."14

Ha tehát a tér teoretikusainak a hiány produktivitására vonatkozó alapvető meg
állapításait tekintjük, a Szentkuthynál kirajzolódó téri látásmód sokkalta árnyaltabbá 
válik. (Többek között épp a hiány-teljesség vulgarizáló szembeállítását kerülhetjük 
ki.) S hogy a hiányt feltételező térszerűség filozófiája hogyan találkozik a leíró nyelv 
fenomenológiájával, arra vonatkozóan érdemes egy olyan szövegrészt megfigyelnünk, 
amely most nem a teret használja fel a nyelv leírására, hanem fordítva: egy térformát 
ír le a nyelv segítségével. (Az egyes szövegrészeket önmagukban tekintő olvasásmód 
tehát mégsem kerülheti el teljesen az összehasonlítást, a korrespondenciák keresé
sét.)15 A Prae második kötetében található egy nagyon beszédes téridomról, egy -  vagy 
inkább a -  lépcsőről szóló szövegrész. A lépcső már felbukkanása pillanatában sem 
látható „tisztán", a beszélőnek álomban jelenik meg mindig valami m ásként, akár mint 
nyitott legyezők, harmonikák, dominósorok stb. Ugyanakkor a lépcsőfantázia nő
fantázia, erotikus képzelet is egyben, hajlékonyság és szabályos mértani szögletek 
egysége, mint egy „végtelen lépcső-világ." A következőkben párhuzamosan futnak a 
női test, valamint a lépcső térszerűségéről szóló eszm efuttatások méghozzá úgy,

12 K a s s a i  György, Tautológia és szójáték Szentkuthy Prae-jében = A mítosz mítosza. In memóriám Szent- 
kuthy Miklós, szerk. R u g á s i Gyula, Nap, Budapest, 2001,145.

13 Ernst C a s s i r e r ,  Mitikus, esztétikai és teoretikus tér, ford. U t a s i  Krisztina, Vulgo 2000/ 1 -2 ., 
237-246 .

14 Martin H e id e g g e r , A művészet és a tér = U ő ., „ .. .költőien lakozik az ember. . . ” Válogatott írások, ford. 
B a c s ó  Béla, T-Twins—Pompeji, Budapest—Szeged, 1994, 213.

15 Természetesen a Prae ben számos olyan szövegrészt találunk, amely szoros, akár tematikus, akár formai 
kapcsolatban áll egymással. így például az építészet és az „új epika” kapcsolatáról lásd még (a teljesség 
igénye nélkül): I, 358-362.
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hogy a két téma mintegy „felel" egymásnak. A lépcső szerkezete: az irányváltások és 
szabályosság a vágy egyszerre oldódó és kötött természetéhez vezet, és fordítva.

A másság felé oldódó lépcsőfantáziákban mégis a pontosság, a meghatározás, 
a lépcső mint tér, illetőleg a tér létmódjának latens kérdése húzódik végig. A definí- 
ciószerű megjegyzések legalábbis erről árulkodnak. „A lépcső a tér billentyűzete", 
„a női test a tér legjobb formája egy igen bonyolult, disszonáns akkordban" -  az ilyen 
és ehhez hasonló kijelentések a fogalmi precízió, a megragadás vágyát tükrözik. De 
épp az egymásba átnyúló tér-témák mutatják ezt a pontosságot a m ásságra rászoruló
ként, mint amely másság már a kiinduló témában, a lépcső térszerűségében is ben
ne rejlik. H iszen „a lépcső mindig felfelé visz, emel, de szinte önmaga ellenére, mert 
a teste minden lapja a síkot fejezi ki, a sík után vágyódik és a tengerszint lírikus eldo- 
rádója felé szökik". (II, 372.) A lépcső más-szerűsége, másságra való ráutaltsága vezet 
tér és azonosság rokonságához: a tériszonynak egy külön formája a lépcsőiszony, 
amely viszont az identitás paradoxonját sejteti meg. A tér paradoxonja az identitásról 
is beszél, hiszen „semmiféle tér nem vonatkozhat önmagára, ahogy az azonosság sem 
azonos önmagával, mivel a dolgok, melyek azonossági viszonyban vannak önmaguk
kal, eggyel alacsonyabb típusba tartoznak, mint az azonosság." (II, 373.) A lépcső arra 
tanít, hogy az „idem is már altér". (II, 374.) Az azonosság mássága, a vágy mássága 
(a vágy ugyanis nem egy nőre, hanem egy vágyképre irányul) végső soron a nyelv más
sága is, hiszen az én kimondásának megtöbbszöröződése egy olyan nyelvlavinát indít 
el, amikor is „az én annyit fogjelenteni, mint végtelenszámú alany-cikkcakk egymás 
mögé tolva; egyetlen énfogalom teremtése rögtön végtelen tautológiába rezzen át, vég
telen hullámokon, végtelen sebességgel." (II, 374.) És hogy miben áll ennek a szö
vegrésznek a metaforikus feszültsége a záró mondat formulaszerűen definitív, lapos 
lekerekítettsége ellenére is? Talán abban, ahogyan a lépcső „lépcsősége", vertikális sík
szerűsége (!) eleve másság-gyűrűkre szakad szét, azaz a lépcső nem csak illusztrálása, 
kiinduló ötlete lesz a másságról szóló eszm efuttatásoknak, hanem maga is azonosan  
más, a tér, a vágy, a nyelv köreibe gyűrűzvén tovább.

Az eddigiek kapcsán sokat lehetne elmélkedni a Prae filozófiáján. A Szentkuthy- 
recepciónak amúgy is állandó vonása a regényről, vagy tágabb értelemben az író ábrá
zolási módszeréről, stílusáról átfogó kijelentéseket tenni. H anák T ibor a Prae  filo
zófiája kapcsán ellentétes minőségekre mutat rá, s arra, hogy bennük kifejeződik az 
európai gondolkodás története, ugyanakkor egyfajta ellenfilozófia is, mert nem hir
det eszméket, elméletei torzók.16 Az ellentétezések egymásba fordulását Bálint Péter 
az egy és a sok, az én és nem-én kategóriái mentén közelíti meg: „Szentkuthy [...] az 
egyedfejlődés töréspontjait keresi [...], azt a pillanatot, amikor az egyik egyed még 
eredeti vagy korábbi formájában található, de egy szempillantás múlva valami elemi 
hatásra m ár másként látható; s a változatokat összehasonlítva s a tapasztalt változást 
leírva azt reméli, hogy a leírással a világteremtés aktusának egy mozzanatát ragadja

” 17meg.

16 H a n á k  Tibor, Prae-filozófia = A mítosz mítosza, 160—161.
17 Bá l in t  Péter, Stílus és téma. Kommentárok Szentkuthy Miklós Szent Orpheusz Breviáriumához = Uő., 

Arcok és ál-arcok, Felsőmagyarországi, Miskolc, 1994, 111.
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A mindenkori olvasási stratégiák és elvárások provokációján túl18 tér és nyelv kap
csolata az irodalmi nyelv fenomenologikus megközelítéséhez is termékeny szempon
tot kínálhat. Ebben a kérdéskörben a Szentkuthy-próza leíró19 nyelvi modalitására 
érdemes felfigyelnünk. A leírásnak a szépirodalom teoretikus megközelítéseiben,20 
továbbá a narratológiában nyújtott értelmezéseiből látható, az eljárás meglehetősen 
felforgató jellegű, amennyiben magával az elbeszéléssel szemben került meghatározás
ra. A leírás ugyanis a narráció időbeliségét felfüggesztve egy térszerű nyelvi konst
rukciót hozhat létre. Az elbeszélés ellenében értett leírásfogalmat, annak ideologi
kus szemléletét ugyan már érték igen komoly bírálatok -  azt a kérdést tulajdonkép
pen mennyiben képes visszatükrözni a valóságot - ,  viszont a leíró nyelvi modalitás 
mind a mai napig izgalmas kérdéseket tartogat. H a a fenomenológiai nyelvszemlélet 
jegyében tekintünk Szentkuthy leírásaira, akkor nem a szembenállás sémáin belül 
fogalmazódhatnak meg felvetések -  gondolhatunk itt a je lö lő -je lö lt értelmezési sé
máira - ,  mivel az elbeszélő már a gondolkodói megközelítésekkel is reflexív játékot 
kezdeményez. A tér így nem pusztán tematika, hanem sokkal átfogóbb: nem más, mint 
a nyelvhez való viszony. A mindent átjáró reflexió bár tárgyának megragadásán fára
dozik, de a megragadni vágyott folytonosan kiszökik a lezárás, a meghatározás szán
déka alól. Ehelyett a szétszóródó, viszonyokba rendezett nyelvi teret, a reflexivitás 
terét mutatja fel.

U taz ás  -  város -  tér

A következőkben olyan szövegtémára irányítjuk a figyelmet, amely szintén jelentős 
hagyományra tekint vissza: az irodalom ősrégi alaptapasztalatát jelentő táj- vagy vá- 
rosleírásra. H a pontosak akarunk lenni, a leírás fogalmát itt sem a hagyományos rög
zítés, ábrázolás értelmében alkalmazzuk, mivel a város az irodalmi szövegben elsősor
ban megalkotottsága révén tarthat számot az érdeklődésre. H a a városnak az európai 
irodalom szövegeiben megjelenő hagyományára tekintünk, láthatjuk, hogy a szerves, 
természetes közeg átalakulásának traumatikus tapasztalata, a modern nagyvárosi em
ber megváltozott életérzése21 történetileg is követhető városképekben csapódott le. 
S  ha eltekintünk az irodalmi városleírások kultúratörténeti sajátosságaitól, és a nagy
város teremtettségét a fikcionalizált énalkotás jellegzetesen modern tapasztalatával 
együtt láttatjuk, olyan kérdéseket fogalmazhatunk meg, amelyek a városleírások által

18 Ahogy Grendel Lajos a Praeve 1 kapcsolatban megjegyzi: „A rendhagyó mű rendhagyó recepciót kíván 
meg, amelyben le kell mondanunk a regényértelmezés olyan sok évszázados konvencióiról, amelyek a 
cselekmény, a jellemábrázolás, a valóságtükrözés vagy a pszichológia törésvonalai mentén rekonstruálják 
a mű üzenetét/' G r e n d e l  Lajos, A modern magyar irodalom története, Kalligram, Pozsony, 2010, 315.

19 Ha a leírásnak valamilyen „filozófiai megalapozását' keressük a Szentkuthy-szövegekben, talán a Feje
zet a szerelemről című regény egyik rövid kitérését idézhetnénk: „A világban sohasem az a csodálatos és 
problematikus, hogy miért van ez így, ahogy van, hanem miképpen is olyan az a dolog, mint amilyen/' 
S z e n t k u t h y  Miklós, Fejezet a szerelemről, Szépirodalmi, Budapest, 1984, 264.

20 L u k á c s  György, Elbeszélés vagy leírás = Uő., A realizmus problémái, ford. G á s p á r  Endre, Athenaeum, 
Budapest, 1948, 236-284 .

21 A modern nagyvárosi életérzésről és magatartási mintáról bővebben: Georg Sím m el, A nagyváros és a 
szellemi élet = Városszociológia, szerk. S z e l é n  y i Iván, Közgazdasági és Jogi, Pozsony, 1973, 251—267.
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„színre vitt" én alakzataihoz, továbbá a város szövegként való „inszcenált újrajátszá- 
sá’-hoz kapcsolódnak.22 A város, amely egyszerre „színpad" és „nézőtér",23 olyan sajá
tos értelmezési lehetőségeket kínál, amely a magyar irodalom modernséghagyomá- 
nyának jobb  megértését segítheti elő.

Ha mármost Szentkuthy szövegeinek város- és utazástapasztalatát a magyar iro
dalom ilyen jellegzetesen modernkori hagyománya szerint vizsgáljuk, az a modern
ség olyan reprezentatív városszövegeivel való egybevetésre ösztönöz, melyek W alter 
Benjám in kószálási tapasztalatait rögzítő leírásaiban is megtalálhatók. Éppen a kó
szálás, az utazás mozgó pozíciója lényeges Szentkuthynál is -  a későbbiekben remél
hetőleg bizonyítást nyer, hogy m iért. A szakirodalom szívesen hangsúlyozza, hogy 
Szentkuthy maga is szenvedélyes utazó volt, s az európai nagyvárosok kulturális-tör
ténelmi miliője nagy mértékben hatott szövegeire (lásd a Prae, illetve a Szent Orpheus 
breviárium a első két kötetének Cannes-ról, Velencéről szóló részleteit). De az olva
sás közvetítettsége itt sem lebecsülendő, városélményeinek fontos alapját jelentették 
az európai irodalom reprezentatív városszövegei.24

A város a többszörös közvetítő közeg révén egyszerre készen kapott téma és meg
alkotandó feladat. Azonban, ha Szentkuthy egy konkrét utazásleírással egybekötött 
városszövegét vizsgáljuk, láthatjuk, az nem a többrétegűén kódolt fikció mozgásba 
lendülése felől értelmezhető igazán. N em  annyira a -  már Krúdynál ismerős -  szö- 
vegstilizációs já ték  a lényeges, amelyben az én a szövegek végtelen viszonylataiban 
szóródik szét. Ellenkezőleg, Szentkuthynál az én alárendelődése és teremtettsége, de 
még maga a városleírás is valójában egy tértapasztalat függvénye. Az én ugyan itt is 
feloldódni látszik, de nem szöveg-, hanem hangsúlyozottan helyviszonylatokban .

A z alázat kalendárium a című kötet Szentkuthynak az 1 9 3 5 -1 9 3 6  között íródott 
naplójegyzeteit tartalm azza.25 A mű a konvencionális naplóformát annyiban tartja 
meg, hogy a változatos tematikájú feljegyzésekben egyetlen beszélő én szólal meg. 
Tegyük hozzá, szintén üdítően sokféle formában és stílusban: hol a filozófiai eszme- 
futtatás, hol a rövidke elbeszélés, hol a képleírás formáját választja. A szövegből most 
csak a Raguzárói szóló beszámolót emeljük ki, amely nemcsak a város, de legalább 
annyira az utazás tapasztalatával, a mit jelent utazni kérdésével is szembesít. A narrá
tor itt a W alter Benjám intól ismerős, dacosan kívülálló _/?a»ewr, a szabadon kószáló, 
felfedező szerepét felöltve kóborol a városban, rögzíti benyomásait. S  itt térhetünk rá, 
hogy m iért is fontos a szabadon kószáló állapot, s hogy m iért vált ez a Baudelaire- 
től, majd W alter Benjámintól M ichel de Certeau-ig paradigmatikus jellemzővé a vá
rosi tér értelmezésében. A Szentkuthy-szövegben ugyan látszólag van célpont, mi
vel az utazás tapasztalata az otthonról való elindulással veszi kezdetét, viszont a cél,

22 E is e m a n n  György, A város mint emlék, és fikció. Krúdy Gyula: Asszonyságok díja és más „pesti regé
nyek” = Induló modernség — kezdődő avantgárd, szerk. B e d n a n ic s  Gábor — E ise m a n n  György, Ráció, 
Budapest, 2006, 234—246.

23 Uo., 234.
24 Nagy Pál — aki maga is irodalmi párhuzamok mentén olvassa Szentkuthyt — említést tesz többek 

között John Ruskin Velence kövei című könyvéről, továbbá Georg Símmel művészetelméleti írásairól. 
N a g y  Pál, A z elérhetetlen szöveg. Prae-palimpszeszt, Anonymus, Budapest, 1999, 80.

25 A sokáig kéziratban levő naplót valójában Tompa Mária rendezte sajtó alá az 1998-as megjelenéshez.
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Raguza valójában elmozduló célpont. A cél ugyanis mindig a saját hely, az „éppen hol 
állok" függvénye. Az utazó ebben az esetben saját magát mint mozgó pontot érzékel
ve a közel-távol oppozícióján is kívül kerül. Vagyis az utazás nem egyéb mozgásnál, 
csakhogy egy helyben való mozgás, mivel a távol megfoghatatlan, mindössze a ha
zulról való elszakadás biztos. A hazaérkezés viszont megint csak nem a távolság, az 
elhagyott város élményén alapul; Raguza itt és most van. Érdemes a távolodás-kö
zeledés metaforikus leírását teljes egészében idéznünk:

Ügy képzelem a dolgot, mintha egy tíz-húsz szobából álló enfilade-on keresz
tül haladnék, olyanformán, hogy mögöttem az elhagyott szobák ajtajai folyton 
tágulnak, az elválasztó falak mindig fogynak, úgyhogy a szobák egyetlen hosszú 
szobává nőnek össze, és mire a sor végére (haza) érek: a legutolsó, tőlem legtávo
labb fekvő szoba (Ragúza) is ez a szoba, azzal egy-azonos, amelyben most vagyok. 
Tehát utazni, tulajdonképpen sem oda, sem haza nem utaztam: oda a semmit, 
vissza a minden csak itt misztériumát éltem át; az Idő és a Tér mint két groteszk, 
buta múzsa vagy olajtalan mafla szűz, kizárva és elbocsátva ácsorognak a játé
kon kívül, egészen kívül.26

Hogy a Szentkuthy-szövegek bőségéből ezt a részt emeltük ki, nem véletlen. Bálint 
Péter egyik tanulmányában egy hatalmas bölcseleti hagyományokat magába foglaló 
szövegrésznek tekinti a Raguza-leírást. „Szentkuthy a huszadik század teológiáját 
meghatározó két vallásbölcselő: Barth és Buber etikáját, létfilozófiáját fundamentu
mában érintő Én és Te, itt-lét és nem -itt-lét; a bergsoni valóságos és szubjektív idő; 
a kanti-cassireri érzékeinkkel felfogható és a »nonszensz szubjektív átélés« [...] az 
ismerős és ismeretlen között látható, láthatóvá tett határvonalak antropológusok szá
mára kiindulási pontot jelentő problémáját vázolja föl."27 Ezzel egyetértve, mégis in
kább a szövegrész mélységesen térszerű látásmódja okán inkább a fenomenológia köz- 
tességtapasztalatát idézzük fel, különösen a francia hagyománnyal, Maurice Merleau- 
Ponty és Gaston Bachelard tértapasztalatával összevetés tűnik indokoltnak. Ahogy 
Bachelard fogalmaz A  tér poétikája  című nagy hatású könyvében: „Minden egyes tárgy 
legalább annyira távoli, m int amennyire jelenlevő, s a horizont éppúgy adott, m int 
a középpont."28 Bachelard itt a tér megfoghatatlan, csakis viszonylatokban létező ta
pasztalatáról beszél. N os, a Szentkuthy-napló részlete akár egy kisebb fenomenoló
giai eszmefuttatás is lehetne, amely egyszerre beszél a mozgó pont: a tudat köztessé- 
gekben létesülő, valamint konstrukciós tevékenységéről. Hiszen az utazó sehol-nem- 
léte, közöttisége valójában egyszerre a tértapasztalat, valamint a teremtés alapja. Maga 
a szövegrész is mintha összefoglalná, levonná „tanulságát": „A lélek nem tűr semmi 
készet: mikor meglátjuk a várost, az valami olyan fantasztikusan kész tény, hogy 
nem tudunk mit kezdeni vele; nekünk kell újból megalapítani, kőről kőre felépíteni."29

26 S z e n tk u th y ,  A z  a láza t ka len d ár iu m a , 336-337 .
27 B á l i n t  Péter, U ta z á s -J e ír á so k ” Szentkuthy n ap ló jában , Tiszatáj 2010/1., 67.
28 Gaston B a c h e l a r d ,  A  tér p o ét ik á ja , ford. B e r e c z k i  Péter, Kijárat, Budapest, 2011, 178.
29 S z e n tk u th y ,  A z  a láza t ka len d ár iu m a , 336.
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Azonban éppen ez a „nekünk", azaz a beszélő, a teremtő én „kivagyisága", azo
nosíthatósága problematikus ebben az utazástapasztalatban: csakis a tér, az utcák 
emberléptékűsége vagy az anyag: a kő m aterialitásának tükröző volta az, aminek vi
szonylataiban  a beszélő elhelyezi magát. A kívül—bélül egymásba oldódásának feno
menológiai gondolatát itt a kőben, utcákban, terekben megkonstruált város tapaszta
lata váltja ki, az idegenség, amely mégis valahogy haza. („Minden kívül. De a belül 
mégis vadabban belül.")30 K ívül-belül, közel-távol felvetett majd lebontott oppozí- 
ciói mentén rajzolódnak ki az olyan szokatlan térmetaforák, mint a ruhaszerű város 
vagy éppen az ént lemeztelenítő tértapasztalat. Az én a várostól való idegenségében 
eszmél magára. A történelm i városok levegője már csak valami végleg letűnt múltat 
jelez, és ez a múlt múltként (időként) már nem elérhető. Csakis a primer, tapintható 
anyag, a kő, valamint az utcákon, tereken sétálás révén alakítható ki a várossal való 
eleven kapcsolat. Am ikor is a szűk utcák ruhaszerűen veszik körül az embert, a kö
zel-távol nem annyira idilli, inkább hangyaboly-, vagy elegánsabban kifejezve labirin
tusszerű egymásba tűnéseként. A múltra történő reflexió csakis ilyen tértapasztalat 
függvénye lehet, azaz a város egykori élete, az emberi viselkedés is döntően térelvű- 
en, utcák, terek által m eghatározottként képzelhető el.

A Montague- és Capulet-veszekedés érthető-e ilyen szűk utcák, alagutak, siká
torok, vakondtúrások, falkereszteződések és lépcső-burjánzások nélkül?31

Ahogy állítólag a gravitáció nem erő, hanem a tér geometriai tulajdonsága, úgy 
a gyilkosság, közösülés és lopás is a térviszonyok egyszerű megjelenési formái 
(még csak nem is következményei).32

Milyen abszolútan, döntően, minden legkisebb testi és lelki részletében is más 
volt a harc, a szerelem, a meghalás, a séta, a pletyka, az öltözködés és a birtoklás, 
a lopás és a mise ilyen szűk, és csupa-kő utcában.33

A történelem, a múlt és egyáltalán az illékony esztétikum anyagra ráutaltsága tipikus 
Szentkuthy-motívum. Gondolhatunk itt a Praeben a nő és a vágy geometrizált, plasz
tikus leírásaira, amikor az anyagiság fordul át illékonyságba -  egy reflexív tükörtér 
sehol-létébe. Ehhez hasonlóan a káosz és a formaképzés átmenetének jegyében beszél 
a raguzai reneszánsz templomkapu, valamint a „giccs-törökség", azaz a Seherezádé- 
villa rács kapujának leírása. Előző esetben a mértani zártság, rend buja gazdagságot 
fékező egyensúlya, utóbbinál a túlságosan is burjánzó virágminta formává válása, 
anarchia és rend egybenövése lesz a leírás vezető elve.34 Az olyan ellentétek mint élet— 
nem-élet, anyag-szellem  egymásba fordulásához a következő szövegrész idézhető.

30 Uo., 347.
31 Uo., 346.
32 Uo., 347.
33 Uo., 346.
34 „Magam sem tudom, hogy virágként növekvő formulának, vagy formulaként nyíló virágnak nevezzem: 

a lényeg, hogy itt anarchia és rend egybenőttek, a forma itt nem formál és zár, mert hisz minden eleme
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A történelem mindenekelőtt és mindenekután: kő.
Érdekes, hogy a legelőbb élet az utódok számára a legélettelenebb valami. A kő, 
ez a kemény, brutális, színtelen, szívtelen, alig-anatómiás súly-massza: éppen ez 
tudja visszatükrözni évezredek arcát, tükröknél finomabban, analitikusabban, 
csipkésebben, melodikusabban és hajlékonyabban, mint bármi más. Illatosabb 
ez a semleges súlyosság, mint egy virág, színesebb ez a szürkeség, mint egy dzsun
gel, és bonyolultabb szerkezetű, mint egy halom lélek.35

Megfigyelhető, hogy az utóbbi idők építészet- vagy művészetelméleti diskurzusai 
relativizálják a klasszikusan humán, valamint a technikai tértapasztalat közötti kü
lönbséget. Nem csak a fizikusok vagy az építészek irodalmi és filozófiai „kalandozá
saira" gondolunk itt elsősorban, hanem arra, hogy a szűkebb szakma számára írt épí
tészetelméleti kézikönyvek sem nélkülözik immár a jelentős gondolkodók, filozófu
sok térről szóló tanulmányait.36 Úgy tűnik tehát, hogy a tér fogalma különösen is 
alkalmas a diszciplínák közötti párbeszédre, többek közt a geometria, pszichológia, 
zene, fizika, építészetelmélet, városkutatás és természetesen az irodalomtudomány 
kapcsolódását teszi lehetővé, amint azt a H elikon folyóirat T érpoétika  című tem ati
kus száma példázza.37 A különböző területről származó tanulmányokat ugyan a tér
koncepció köti össze, anélkül azonban, hogy valamiféle egységes és elvont térfogai
mat körvonalaznának. Épp ellenkezőleg: már az egyes területek térkoncepciója is 
viszonyokba rendezettként tűnik elő. A viszonyokba rendezettség nemcsak a gondol
kodási területek viszonyát jelenti, hanem valami még alapvetőbbet: a lakozást, ön
magunknak metszéspontokban, egyszerre a közel és távol tapasztalatában folytonosan 
elmozduló helyét. Ahogyan Heidegger fogalmazza meg a Bauen W ohnen D enken  
című írásában.38 A lakozás Heideggernél nemcsak az épített terekben való lakozást 
jelenti, hanem tágabb értelmű annál: valójában térnyitás, amikor is az ember önma
gától a lehető legtávolabb önmagához tér. „Mi önmagunkat szeretnénk kőbe és növény
zetbe átfordítani, szeretnénk önm agunkban  sétálgatni, amikor a csarnokokban és 
kertekben járkálunk föl s alá"39 -  írja Nietzsche A  vidám tudományban  az épületek és 
az ember kapcsolatáról. Szentkuthy hasonlóra utalhatott, amikor a Raguza-élmény 
kapcsán megjegyezte: „Az ember azt hinné, hogy az idegen környezet elvonja figyel
mét saját magáról, és a külvilágra irányítja, pedig épp fordítva. Minél idegenebb és fel
tűnőbb a külvilági miliő, annál mániákusabban leszünk önmegfigyelők: minél idege
nebb vagy kevesebb a kilincs, annál többször fogja meg akaratlanul a tenyér önmagát.

már forma és minden sejtje már zártság; s az anarchia és vegetáció nem tombol, mert egy önellentmondó 
ösztön folyton akarja önmaga megszűnését, vitalitása ez a folytonos, őrjöngő-örök vitalitást-nem- 
akarás.” Uo., 352.

35 Uo., 346.
36 Az utóbbi időben lásd A tér. Kritikai antológia, szerk. M o r a v á n s z k y  Ákos -  G y ö n g y  Katalin, 

TERC , Budapest, 2007.
37 Helikon. Irodalomtudományi Szemle 2010/1-2., szerk. S z e n t p é t e r i  Márton -  T il l m a n n  J .  A.
38 Martin H e id e g g e r , Bauen Wohnen Denken = Uő., Vortrage und Aufsdtze, II., Neske, Pfullingen, 

1954 ,19-36 .
39 Friedrich N i e tz s c h e ,  A vidám tudomány, ford. R o m h án y i T ö r ö k  Gábor, Holnap, Budapest, 1997,201.



N éha hallom, mint a teniszlabdát, amint visszaverődöm, visszapattanok az idegen 
falakról pőre magamra"40

Szentkuthy szövegeinek építészet-, város-, azaz tértapasztalatát illetően minden
képpen gyümölcsözőnek tűnik egy tágabb, akár diszciplínaközi szemlélet. Egyrészt 
az életmű irodalmi műfajokba, egyáltalán magába az irodalomba való besorolhatat- 
lansága, gondolkodási formákat ütköztető-egyesítő, a természettudományokat épp
úgy, mint a humán tudományokat, művészeteket beolvasztó szemléletmódján ala
pul. Másrészt „irodalmisága," metaforikus nyelve képes a térről szóló beszédmódot új, 
talán metaforikussága folytán elevenebb perspektívában megmutatni. A tér némiképp 
„ezoterikus" terület akár az egzakt diszciplínákban is: „az építészet tudatalattija",41 
így kevésbé tiszta fogalmisággal, inkább paradoxonokkal közelíthető meg. Sokatmon
dó, hogy akkor je len t meg az építészetteoretikusok írásaiban, amikor az egységes 
perspektíva felbomlani látszott. Azaz a térről szóló beszédmódnak egyre inkább a 
m egsokszorozódás, a tükröződés, a változó középpont, határ, vagy épp az űr, a hiány ta
pasztalatával kellett és kell ma is szembenéznie, ami egyben nyelvi tapasztalatot je 
lent. Kepes György, a 20. század legendás művészetteoretikusa és művészetszervezője 
esetében például az is megfigyelhető, hogy leíró tudományos nyelvhasználata meny
nyire izgalmasan keveredik egyfajta paradox látásmóddal. Saját elveire is vonatkozik 
tézise: „az absztrakció a gondolkodásnak csak az egyik vetülete".42 Példája többek 
között a vonal, amelyet nem fejezünk be a rajzolással, az igazán izgalmas fejlemény 
csak azután következik, amikor a vonal „önálló életet kezd", s a kézvonás nemcsak 
alakká válik, hanem mozgás lesz és változás.43

A fenti megfontolások mindenképpen tanulságosnak mutatkoznak az irodalom
ra nézve is. Hiszen az irodalom -  metaforikus nyelvhasználata révén -  a térről szóló 
beszédmód sajátosan reflexív felületét alkotja meg.
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40 S z e n t k u t h y , Az alázat kalendáriuma, 345.
41 H a jn ó c z i Gyula, Vallum és intervallum. A z építészeti tér analitikus elmélete. Egyetemi jegyzet — belső 

használatra, 12.
42 K e p e s  György, Kép, form a, szimbólum ford. S z é p h e l y i  F. György = A világ új képe a művészetben és 

a tudományban, szerk. K e p e s  György, Corvina, Budapest, 1979,18.
43 Uo.


