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Keserű József

A térképezés gyakorlata 
a Prae-ben

A Prae annyi önreflexív gesztust foglal magába, hogy nehéz ellenállni a kísértésnek, hogy ne ezek 
valamelyike felől közelítsük meg. Az alábbiakban egy olyan utat kívánok bejárni, amely ugyan 
nem teljesen járatlan, de – reményeim szerint – olyan következtetések levonását teszi lehetővé, 
amelyek újszerűnek mondhatók. A tanulmány címében is megjelenő „a térképezés gyakorlata” 
szókapcsolat egyszerre akar utalni a térbeliség kitüntetett szerepére a műben, valamint egy olyan 
olvasói-értelmezői viszonyulásra, amely igyekszik számot vetni a könyv materiális vonatkozásai-
val is. A térbeliség szempontja mint kiindulópont nem tekinthető teljesen önkényesnek, hiszen a 
Szentkuthy-recepció egyik visszatérő megállapítása, hogy a Prae elsősorban tér-regény, s ennyiben 
szembe is állítható a század nagy időregényeivel, elsősorban Az eltűnt idő nyomábannal. Itt nem 
áll módomban a két mű összehasonlító elemzésének elvégzése, de felhívnám a figyelmet arra, 
hogy ez a szembeállítás alaposabb vizsgálatot igényelne. A Prae második kötetében valóban van 
egy zárójeles mondat, amely így szól: „(Gondolat és térszerűség még sok vizsgálandót jelent így 
együtt: ahogy volt idő-Proust, kell tér-Proust is.)”,1 de éppúgy elhamarkodott lenne a Prae-t ennek 
a tér-Proustnak kikiáltani, mint Az eltűnt idő nyomábant tisztán időregényként felfogni. Bizonyos 
értelemben – bár itt épp az a fontos, hogy milyen értelemben – Az eltűnt idő nyomában ugyanúgy 
katedrális-regény, mint a Prae.2 

Ezzel együtt a térbeliség fontosságát a Prae-ben számos szöveghellyel alá lehet támasztani; a mű 
sokféle vonatkozásban beszél a térről, sőt nemcsak beszél róla, hanem alakítja is. Ahogyan a nagy 
tömegű testek meggörbítik maguk körül a teret, úgy görbíti meg maga körül a teret a Prae teste is. 
Ezzel arra szeretnék utalni, hogy a tér problematikája a Prae kapcsán nem korlátozódik kizárólag 
a reprezentáció kérdéseire, s ez indokolttá tesz egy olyan kartográfiai megközelítést, amely számol 
a reprezentáción túlmutató vonatkozásokkal. Önmagában még ugyan semmit nem jelent, mégis 
feltűnő, hogy a ’térkép’ szó meglepően sokszor – összesen negyvenhétszer – szerepel a regényben. 
Az sem véletlen továbbá, hogy olyan fogalomról van szó, amely felbukkant a Szentkuthy-recep-
cióban is. Mielőtt tehát kifejteném, hogy milyen értelemben tartom érdekesnek a térképezés 
gyakorlatát a Prae-ben, utalnom kell azokra a tanulmányokra, amelyek már korábban kiemelték a 
térkép szerepét a műben.

1 Szentkuthy Miklós, Prae, I–II, Bp., Magvető, 1980, II, 60.

2 Vö. Luc Fraisse, A katedrális-mű, ford. Lackfi János, Enigma, 2000–2001/26–27, 134–138. 
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Elsőként Filip Sikorski A Prae térképe című írását kell megemlítenem.3 Sikorski a genetikus kritika 
eszköztára felől közelít a Prae-hez, tehát elsősorban a mű létrejöttének kérdései foglalkoztatják. 
Egy filológus alaposságával igyekszik dokumentálni az alkotás egyes fázisait, miközben számos 
olyan észrevételt tesz, amely a mű értelmezését is befolyásolja. Egyrészt amellett érvel, hogy a 
Prae második része nem előzménye és nem is folytatása az első résznek, hanem annak alternatív 
újragondolása (ez a meglátás az időbeli folytonosság helyett a szöveg térbeliségére irányítja a 
figyelmet), másrészt kiemeli – és idézettel alá is támasztja –, hogy Szentkuthyra a második rész 
megírásakor nagy mértékben hatottak az angliai útja során látott katedrálisok. Sikorski szerint a 
második részben „Leatrice emlékképei olyan kompozíciót formálnak, mint a katedrális részei, 
melyek nem időbeli, hanem térbeli viszonyban vannak egymással”.4 Ugyancsak fontosnak tartom 
Sikorski azon észrevételét, mely szerint „[m]ajdnem minden regényelméleti szakasz szintén az utolsó 
fázisban jött létre [azaz 1933 nyara és 1934 nyara között]. Az önkommentárok tehát nem irodalmi 
programként értelmezendőek, hanem inkább reflexiókként a sok évig tartó érésfolyamatra.”5 Ez a 
meglátás mindenképpen árnyalja a Prae önreflexív jellegéről alkotott értelmezéseket. 

A térképezés Sikorskinál elsősorban a mű létrejöttének feltérképezését jelenti, másfelől azonban 
úgy is megjelenik, mint reakció Grendel Lajos egy korábbi meglátására. Grendel – szembesülve a 
Prae monstruózus jellegével, amivel szinte minden olvasó szembesül – azt javasolja, hogy a művel 
való ismerkedést apránként érdemes kezdeni; előbb csupán „ízlelgetni” kell egyes, „találomra 
kiválasztott” részeket, majd ezután következhet a teljes mű végigolvasása. Sikorski ennek kapcsán 
felteszi a kérdést, hogy miért kellene „találomra kiválasztott” részletekre szorítkoznunk, más szóval 
miért kellene kiszolgáltatnunk magunkat a véletlen hatalmának. Nem lenne ésszerűbb, ha már az 
ismerkedő fázist is előre megterveznénk? E ponton áll elő a térkép javaslatával. 

Nem lenne jobb inkább egy „térképpel” közlekedni a Prae-ben, ahogyan szintén térképpel közle-
kedünk például egy idegen városban? Az olvasó, aki a Prae-t elejétől végéig elolvassa, bármennyire 
élvezi a szöveget, végül kénytelen szembesülni az unalom tényével. [...] Vajon megszabadulhatunk-e 
valaha az unalomtól? Ehhez tényleg Grendelre kellene hallgatnunk: ne lineárisan olvassuk a szöveget, 
hanem tematikusan. De ezt addig nem tehetjük meg, ameddig a Prae-nek nem lesz kritikai kiadása. 
Ilyen kiadáshoz jó lenne hozzáfűzni egy részletes tematikus indexet, hogy az olvasó maga tervezhesse 
meg az utat a Prae-olvasásban.”6  

Az idézetből kitűnik, hogy Sikorski egyfajta tematikus útmutatóként tekint a térképre. Ennek hátte-
rében vélhetően az az előfeltevés bújik meg, mely szerint a Prae szétbontható tematikus egységekre, 
vagy még inkább: mintha a Prae azonos lenne ezeknek a tematikus egységeknek az összességével. 
Amikor Sikorski térképről beszél, valójában valami olyannak a létrejöttét szorgalmazza, amivel 
már rendelkezünk. Nem más ez, mint a Prae második kiadásához készített tartalommutató, amely 
valóban segíti az olvasót a szövegben való tájékozódásban. Ha nem tévedek, a Sikorski-féle térkép 

3 Filip Sikorski, A Prae térképe. A regény keletkezésének öt fázisa, Jelenkor, 2011/7–8, 759–767.  

4 Uo., 763.

5 Uo., 766.

6 Uo., 767.
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csupán egy újabb – ezúttal témák szerint elrendezett – tartalommutató lenne, az efféle tematikus 
megközelítésnek azonban megvannak a nyilvánvaló korlátai. Elég csupán arra gondolni, hogy a 
kontextusból kiragadott és egymás mellé rendelt szövegrészek (a kontextus átrendeződésének 
köszönhetően) jelentésmódosuláson mehetnek át. Éppen ezért egy tematikus olvasat aligha képes 
számot adni a szöveg dinamikus jellegéről, arról, hogy az egyes szöveghelyek kontextusa mennyiben 
befolyásolja az adott szöveghely értelmezését. Kérdés azonban, hogy létezhet-e egyáltalán olyan 
térkép, amely egy dinamikus, mozgásban lévő műhöz készült.

A társítás mámora. Érzékiség , asszociációk és pastiche Szentkuthy Miklós műveiben című kiváló 
tanulmányában Kerber Balázs szintén beszél a térképkészítés fontosságáról és annak nehézségeiről, 
miközben reflektál Szentkuthy prózájának szövegszervező eljárásaira is.7 Utóbbiak közül minde-
nekelőtt az átjárhatóságot emeli ki. A kultúrák, korok, stílusok, filozófiák, sőt az eltérő kulturális 
regiszterek közti átjárhatóság kérdése már nem az egyes témákra, hanem a szöveg ellenőrizhetet-
len mozgására irányítja a figyelmet. „Folyton elmosódásokkal, áttűnésekkel találkozunk; egy-egy 
környezet, szereplő vagy tárgy tulajdonságai, viselkedése, színei hirtelen előtérbe kerülhetnek, és 
egészen új képzeteket, tereket emelhetnek be a szövegbe.”8 Ez a sajátosság – a tanulmány szerzője 
találóan „különös gondolati erotiká”-nak nevezi – nem csak a Prae-re jellemző. Kerber a Cicero 
vándoréveit elemzi, de számos olyan szempontot felvet, amely alapján érdemes lenne újraolvasni 
más Szentkuthy-műveket is (elsősorban a koraiakat). A Prae-hez visszatérve: érdemes lenne annak 
is alaposabban utánanézni, hogy a szöveg logikája hol alapul az asszociáción, illetve hol szervezi a 
metafora és hol a metonímia (ez utóbbi a Prae-olvasás egyik sarkalatos pontja). Lényegében erre 
vonatkozik Rugási Gyula kérdése is, aki szerint: „ha a Szentkuthy-életmű legfontosabb elemét, a 
catalogus rerum-ot valamiféle szótárként fogjuk fel, akkor mi tölti be ebben a nyelvben a gram-
matika funkcióját?”9 

Végső soron – akárcsak Filip Sikorski – Kerber Balázs is arra a következtetésre jut, hogy „a Prae 
olvasásához, akár egy város megismeréséhez, egyfajta térkép lenne szükséges”.10 Ez azonban – tehet-
jük hozzá – már nem tematikus térkép lenne, hanem egyfajta gondolattérkép, amely, ahelyett, hogy 
magukat a gondolatokat katalogizálná, inkább az egyes gondolatok közötti viszonyokat igyekezne 
megragadni, illetve feltérképezni. Ebből azonban az következik, hogy mégsem egy (vagy több) 
térkép megrajzolása volna a cél, hanem térképek folyamatos átrajzolása: kész térkép helyett véget 
nem érő térképezés. A tanulmány írója is szembesül ezzel a problémával, amikor így fogalmaz: 

Szentkuthy regényeit olvasva a befogadó is folyton rejtett mellékutcákba ütközik, melyek két (egymás-
tól lehetőleg nagyon távoli) tudományos elmélet, filozófiai probléma vagy kultúra között biztosítanak 
gyors átkelést. Másrészt olyan „városok” ezek a szövegek, melyekhez nehezen készíthető térkép, 
hiszen egyes részeik állandóan változtatják egymáshoz képesti pozíciójukat; néhol az utcák másfelé 

7 Kerber Balázs, A társítás mámora. Érzékiség , asszociációk és pastiche Szentkuthy Miklós műveiben, Alföld, 2015/12, 
99–106.  

8 Uo., 99.

9 Rugási Gyula, Szent Orpheusz arcképe, Bp., Pesti Szalon, József Attila Kör, 1992, 17.

10 Kerber, i. m., 100.
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visznek, mint előbb. De talán éppen arra is biztatnak minket ezek az alakváltó univerzumok, hogy 
merjük eldobni térképeinket.11 

Kiegészítésként csak annyit fűznék ehhez, hogy talán nem eldobni, hanem inkább újrarajzolni 
kellene a térképeket; közben pedig szem előtt tartani, hogy mi alapján rajzoltuk meg őket. Ugyanis 
nem maga a térkép lesz itt a fontos, és nem is az, amit a térkép reprezentál, hanem magának a rep-
rezentációnak a feltételei. Ez azonban a térképezés egy másfajta gyakorlatához vezet el minket, 
amelyben a kartográfia mint kultúrtechnika jelenik meg.

A kartográfiai diskurzusban három, egymástól jól elkülöníthető szempontrendszer jelent meg 
az utóbbi évtizedekben: a naturalista, a dekonstruktív, valamint a kultúrtechnikai. 1) A naturalista 
megközelítésmód mindenekelőtt szemiotikai rendszerekként tekint a térképekre. Ebből a nézőpont-
ból a térképek valami önmagukon kívülit reprezentálnak, és akkor funkcionálnak megfelelően, ha 
a reprezentáció feladatát a lehető legpontosabban végzik el. A naturalista felfogást a pontosság, a 
mérhetőség, a kiszámíthatóság elvei vezérlik. 2) Dekonstruktív szempontból a térképek úgy működ-
nek, mint a szövegek; ugyanazokat a retorikai stratégiákat működtetik. Nemcsak reprezentálják a 
teret, hanem elő is állítják azt, miközben sokkal többet mondanak el készítőik szándékáról, mint a 
reprezentálni kívánt dologról. Gondoljunk csak arra, hogy a térképek hatalmi mechanizmusokat 
is működtetnek.12 3) Ha a térképre mint kultúrtechnikára tekintünk, a térkép már nem a terület 
reprezentációjaként válik fontossá, hanem mint egy kulturális gyakorlat része. Ez a gyakorlat 
„olyan médiumként olvassa a térképeket, amelyek maguk is a szubjektum létrehozásának ágensei.  
Egy térkép jelzései és jelei nem valamely szerzői szubjektumra, hanem episztemológiai rendszerekre 
utalnak, és arra a küzdelemre, amit ezek a más episztemológiai rendszerek feletti dominancia elnye-
rése érdekében fejtenek ki, amely során jelzések és dolgok a jelek új játékába lépnek.”13 A térképek 
tehát nem elsősorban a tér reprezentációjaként lépnek működésbe, hanem olyan gyakorlatként, 
amely „performatív módon konstituálja a teret”.14 

Ha a Prae ez utóbbi értelemben vett kartográfiai olvasatát kívánjuk nyújtani, akkor nyilvánvaló, 
hogy a művet nem mint egy szerzői személyiség vagy tudat megnyilvánulását és nem is mint jelek-
ből álló szöveget kell kezelnünk, hanem mint olyan teret, amely különböző praxisok eredőjeként 
szolgál. „Ennek megfelelően nem az válik érdekessé az irodalmi szövegek kartografikus olvasata 
felől, hogy mennyire pontosan ábrázolható egy hely, vagy hogy milyen technikákkal él a szerző 
az ábrázolás kondícióinak kidolgozásakor, hanem hogy a narráció íve saját inherens elemei révén 
miként konstituálódik kartografikusan.”15 Egyfelől az olvasási útvonalak kijelölése is felfogható tér-
képezésként, másfelől a narratív gesztusok is kezelhetők a térképezés gyakorlataiként. Gondoljunk 
csak a Tristram Shandy rajzaira, amelyek az elbeszélés szeszélyes kanyargásait igyekeznek vizuális 

11 Uo., 102.

12 Vö. Sybille Krämer, Térképek – térképolvasás – kartográfia. Kultúrtechnikák által ihletett gondolatok, ford. Dévé-
nyi Erzsébet, Prae, 2016/1, 18–19. 

13 Bernhard Siegert, A térkép a terület, ford. Mezei Gábor, Uo., 4.

14 Mezei Gábor, Írás és topográfia. A megírt város Walter Benjamin és Borbély Szilárd Tiergarten-szövegeiben, Opus, 
2017/1, 81.

15 Smid Róbert, A rakéta röppályája, a narráció íve. Az irodalom kartografikus kultúrtechnikáiról, Prae, 2016/1, 39.

Szentkuthy Miklós



|87

formában érzékeltetni. Ebből a szempontból a szöveg térbeli elrendezése ugyanolyan fontossá 
válik, mint az egyes szövegrészek olvasási sorrendjét befolyásoló egyéb tényezők. 

A térképezés gyakorlata tehát szoros kapcsolatban áll a szöveg olvasásának mikéntjével. H. 
Nagy Péter már húsz évvel ezelőtt felvetette Az egyetlen metafora felé kapcsán, hogy a szöveg szer-
veződése – egyes részei naplójegyzetekként, más részei önálló novellákként, megint más részei 
kommentárként stb. olvashatóak – egyrészt megkérdőjelezi az egységes műalkotás képzetét, más-
részt – a fragmentumok felcserélhetőségének köszönhetően – „az olvasás kombinatorikája felé nyit 
horizontot”.16 A catalogus rerum mint az értelmezés kiemelt alakzata a mű lexikonszerűségét állítja 
előtérbe, ennek pedig nemcsak műfajpoétikai, hanem irodalomtörténeti vonatkozásai is vannak. 
Tanulmányának zárlatában H. Nagy így fogalmaz: 

E rövid vázlat esetlegességeiből is kiderül, hogy talán a legnehezebb kérdés Szentkuthy korai művének 
történeti elhelyezése lehet. Hiszen a hangsúlyozott töredékesség és a kombinatorikus olvasás a lexi-
konregények tapasztalata felé nyithat horizontot, míg az elbeszélői én kitüntetettsége és folyamatos 
felülírása nagyon is köti egy azelőtti pozícióhoz. Ha azonban nem vetjük el, hogy az utómodernség 
tapasztalata többek között éppen az lehet, hogy egyszerre hozza játékba a kontinuitás és diszkontinu-
itás különböző alakzatait, akkor Szentkuthy eme prózai alkotása ellátható e horizontváltást előkészítő 
diszkurzív pozíció időindexével.17  

A kombinatorikus olvasás lehetősége mindazonáltal nemcsak Az egyetlen metafora felé kapcsán 
bukkan fel a recepcióban, hanem a Prae kapcsán is. Egyik írásában Szentkirályi Krisztina Szent-
kuthyt idézi, aki így nyilatkozott a Prae-ről: „Semmi akadálya, hogy valaki esetleg felcserélje az 
egyes részeket, vagy fordított sorrendben olvassa őket.”18 Ezt a fajta olvasásmódot maga a szöveg is 
felkínálja: azok a szöveghelyek, ahol a narrátor kritikával illeti az időbeli egymásutániság regényiro-
dalmi konvencióját, implicit módon magukban foglalják a nemlineáris olvasásra való ösztönzést. 
Például: „Az új epikában nincs semmiféle egymásután: ha véletlenül könyv alakban jelenik meg az 
epikum, az csak kényszer és tehetetlenség, igazában bármely részlet bárhol előfordulhat, bármikor 
átcsoportosítható az egész mű.”19 Ugyanakkor nem árt óvatosan kezelnünk a mű ilyen, deklaratív 
hangvételű passzusait. Már csak azért is, mert az időbeli egymásutániság és a történetszerűség oly-
annyira elkerülni vágyott „csapdája”, illetve az ennek hátterében munkálkodó metonímia nemcsak 
kiküszöbölhetetlen kényszerítő erőként, de szövegszervező elvként is jelen van a műben. Éppen 
ezért nem annak kimutatása lenne fontos, hogy miként metaforizálódik a próza Szentkuthynál 
(Kulcsár Szabó Ernő ezt már egy 1984-es könyvében megtette),20 hanem hogy megjelenik-e a 
metonímia szervezőelvként, és ha igen, milyen formában. 

Nem szabadna elsiklanunk ugyanakkor afelett sem, hogy jól látható különbség van Az egyetlen 
metafora felé partitúraszerűsége és a Prae partitúra-jellege között. Míg ugyanis az előbbi különböző 

16 H. Nagy Péter, Egy partitúra felépítése (Szentkuthy Miklós: Az egyetlen metafora felé), Thélème, 1998/tavasz, 61.

17 Uo., 62.

18 Vö. Szentkirályi Krisztina, Sokkoló élmény, Prae, 2008/4, 33.

19 Szentkuthy, Prae, i. m., I, 343.

20 Vö. Kulcsár Szabó Ernő, A zavarbaejtő elbeszélés, Bp., Kozmosz Könyvek, 1984, 80 skk.
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műfaji kódok mentén szerveződik (bár éppen a műfaji rögzíthetetlensége lesz az érdekes), addig 
az utóbbi mintegy műfaj előtti stádiumban helyezi el magát. A Prae olyan mű, amely mintha szán-
dékosan nem akarna hagyományos értelemben vett regénnyé válni. Ezen a véleményen van Fekete 
J. József is, aki szerint: „A Prae Szentkuthy írói szándékának alapvető dokumentuma: nem akart se 
regényt, se ellenregényt írni, sőt nem is jutott el a műben magáig a regényírásig – a műalkotás az 
írás folyamataként, vagy egészen pontosan: az írást megelőző folyamatként érdekelte, nem pedig 
mint az írás eredménye, produktuma.”21  

A kultúrtechnikaként felfogott térképezés gyakorlata fokozottan számol a szöveg mediális közve-
títettségéből fakadó eltérésekkel, többek között azzal, ami a könyv könyvszerűségéből adódik. Hogy a  
Prae szerzője különösen érzékeny volt a „könyvészeti kód”22 kérdésére, az nemcsak a regényből vett 
idézetekkel igazolható,23 hanem például az is alátámasztja, hogy Szentkuthy több borítótervet is 
készített a könyvhöz, amelyek nemcsak színükben, de anyagukban is eltértek egymástól.24 A Prae 
esetében mediális szempontból nyilvánvaló különbség van a mű első és második kiadása között. 
Míg az első kiadásban (a tagolatlan szöveget Babits „kásahegy”-nek nevezte) sokkal nehezebb a 
tájékozódás, addig a tartalommutatóval ellátott és fejezetekre tagolt második, illetve harmadik 
kiadás ezt nemcsak megkönnyíti, hanem konkrét javaslatokkal is szolgál a mű feltérképezéséhez. 
A fejezetekre osztás, valamint e fejezetek címmel való ellátása már önmagában is a szöveg terére 
irányítja a figyelmet. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a betoldások és és törések teszik láthatóvá és 
érzékelhetővé a teret. A szakaszokra nem tagolt szöveg egészen másfajta térképezési gyakorlatokat 
tesz lehetővé, mint az, amelyet a tartalommutató alapján olvasunk. A nemlineáris olvasás az utóbbi 
kapcsán sokkal egyszerűbben kivitelezhető. 

A Prae nyomtatásban megjelent kiadásaihoz képest egészen sajátos térképezési gyakorlatokat 
tesz lehetővé a mű digitális változata, amely elérhető a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján. 
Nemcsak arra a nyilvánvaló különbségre szeretnék utalni, hogy a digitális változat esetében nincs 
lehetőségünk a lapozásra (bár ez sem mellékes kérdés), ehelyett az egeret görgetve tudunk haladni 
és az egyes fejezetcímekre kattintva tudunk ugrani a szövegben, hanem arra is, hogy a honlapon 
közzétett szövegben sokkal könnyebben tudunk bizonyos kifejezésekre rákeresni, mint a nyomtatott 
változatok esetében (a ’térkép’ szó előfordulásainak felkutatásához én is ezt a módszert használ-
tam), ennek következtében pedig egészen másfajta kartográfiai gyakorlatok lépnek működésbe, 

21 Fekete J. József, Szentkuthy, a szigetlakó argonauta, Prae, 2008/4, 34–35. 

22  Vö. Jerome J. McGann, Szövegek társadalmivá tétele, ford. Danyi Gábor = Metafilológia 1. Szöveg – variáns – kom-
mentár, szerk. Déri Balázs, Kelemen Pál, Krupp József, Tamás Ábel, Bp., Ráció, 2011, 70. skk.

23 Például ezzel: „Leatrice múltját kellene jelenéhez illeszteni, úgy, hogy ne a leírt egymásután alig-viszony viszo-
nyában legyen múlt és jelen, hanem mondjuk a jelen egy vízszintes lap, a múlt egy parabolikusan hajlott lemez, 
mely egy helyen ütközik a jelennel: szinte kedve támad az embernek arra a gyilkosan primitív fogásra (ha egy-
általán annak nevezhető), hogy az általában »múlt«-nak nevezett részt más papírra nyomtassa, és ne könyvben 
nyomja ki, hanem egy építészeti konstrukció alakjában, hogy legalább a szövegek álljanak egymáshoz térbeli 
szögviszonyokban és ne a fullasztó epikai gravitáció monotonságában. A könyv előtt divatos papirusztekercs, 
amely néha két végén egyszerre göngyölődött befelé, úgyhogy középen összeütközött a két szembecsavarodott 
vég, a maga durva külsőségével közelebb állt ehhez az epika-szaggató epika-kísérlethez, melyet most szeretnénk 
megvalósítani: több irányt éreztetni az idő helyén.” (Szentkuthy, Prae, i. m., I, 341–342)

24 Ezek a borítók megtekinthetőek a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Köszönettel tartozom Hegyi Katalinnak, amiért 
erre felhívta a figyelmemet.
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és másfajta térképek megrajzolása válik lehetővé. Mindez arra is utal, hogy nincs ideális, eszmei –  
azaz materiális és mediális vonatkozásokon kívüli – Prae. Szentkuthy műve – de ez természetesen 
minden egyéb irodalmi műre igaz – csakis a materiális és mediális vonatkozások által kijelölt kul-
turális gyakorlatok révén válik hozzáférhetővé.

A Prae második kötetének beszéd és női test viszonya című részében a térkép materiális vonatkozá-
sai is szóba kerülnek. Tilia nyelvhasználata kapcsán Touqué egy olyan nyelvtudomány lehetőségét 
veti fel, amely a földrajzzal áll rokonságban. Ez vezeti őt el ahhoz, hogy Tilia-térképet készítsen. 
Nem pszichológiai jellegű térképről van szó azonban, hanem olyanról, amelynek az érzékekre ható 
jellege a legfontosabb vonása: 

[Tilia] feje halvány lett, mint Grönland északi része, lábai szintén valami közönyös színben szerepel-
tek, ellenben a csípő erős barna sávval volt jelezve, mely a mellek felé még csak fokozódott. A karok 
színtelenek, de az ujjak hegye megint égő barna, teljesen olyan mértékben, mint a mellek, jelezve, 
hogy ott valamilyen szempontból ugyanolyan intenzitású körülmények uralkodnak. [...] ha összeha-
sonlítjuk a pszichológiai térképeket ezekkel a Touqué-féle színes rajzokkal, láthatjuk a különbséget. 
Minden szóhoz speciális anatómia kell, az ember saját hangjainak hatása alatt portré-milljókra 
bomlik szét – sokkal szórakoztatóbb volna mindig csak ezeket a térképeket lapozni, mint magukat 
a szavakat hallgatni és olvasni.25 

A térkép ebben a passzusban olyan önreflexív alakzatként jelenik meg, amely a beszéd tisztán értelmi 
vonatkozásai helyett a tapasztalat érzéki-materiális jellegét állítja előtérbe. A részlet azért is érdekes, 
mert egy újabb gyakorlattal gazdagítja a Prae kartográfiai diszkurzusát: a lapozgatás praxisával.

Bár ez a gyakorlat kapcsolatban áll a térképpel, mégsem kizárólag ahhoz kötődik. Az első kötet-
ben található egy beszédes szövegrész a lapozgatásról; ezúttal azonban nem térkép, hanem egy 
divatlap lapozgatásáról van szó. A fejezet azzal kezdődik, hogy Touquéban felidéződik egy aktkép 
emléke, amelyet egy német divatlapban látott. Ezt követően a szöveg a lap materiális vonatkozá-
saira fókuszál: „Papirosa kissé durva volt, olyanféle, amilyent általában réznyomású rőt képekhez 
használnak, sőt az első és utolsó oldalak közönséges újságpapírból voltak, míg a címlap csúszós, 
ragadós selyemhez hasonlított.”26 A divatlap anyagi jellege nem önmagában érdekes, hanem azért, 
mert a benne megjelenő kép elválaszthatatlan lesz ezektől a vonatkozásoktól, sőt a lapozgatás 
gyakorlatától is. 

Touqué nem tudta másképp felfogni a figurát, mint a műselyem tapintású címlap és az érdes hul-
lámú újságívek proli-mondain eredményét: hiszen az ilyen lapokban a dekoratív képek valóban úgy 
vannak elhelyezve, hogy a lapozás maga is már szerves része a képnek, és egész más a „származása” 
a második lapon levő képnek, mint a tizediken.27  

25 Szentkuthy, Prae, i. m., II, 294.

26 Uo., I, 149.

27 Uo., 149–150.
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Majd így folytatja: „Itt persze nem a lapok sorszáma teszi a különbséget, hanem a lapozás ritmikai, 
mondhatni mozdulatművészeti játéka...”28 Egyfelől tehát olyan mozzanatok – tapintás, ritmus, 
mozdulat – kerülnek előtérbe, amelyek nem az értelem teljesítményeiként írhatók le, tehát nem 
jelentés-hatások, hanem jelenlét-hatások (gumbrechti értelemben). Másfelől a divatlap anyagisága 
(a lap minősége) visszahat a kép értelmezésére is (proli-mondain jelleg). Explicite: „Touqué nem 
tudta függetleníteni ezt a testet az újságpapír ordenáré függönyeitől, melyek sorozatosan eltakarták, 
és belső összefüggést érzett nő és papír-prológ között: mintha az erósz mélyen proletár gyökerekből 
származnék benne.”29 A képen látható nő közvetlen környezete a divatlap anyagául szolgáló olcsó 
papírnak megfelelően értelmeződik. A nő alakjának hátterében megjelenő környezet, amelynek 
elsődleges feladata az érzékiség fokozása lenne, itt mégsem egyszerű természeti tájként kap jelen-
tést, hanem olyan térként, amely városhoz való közelsége miatt nem az érzéki öröm képzetét kelti 
Touquéban, hanem a közönségesség érzetét. Ennek megfelelően a képen látható nő bőre sem azért 
lesz a házfalakéhoz hasonlatos, mert színében megidézi azokat (őszintén szólva, mi nem látjuk a nőt, 
így azt sem tudjuk, mihez hasonlít a bőrszíne, sőt Touqué sem látja, hiszen csak felidézi emlékeiben 
a képet), hanem azért, mert a külvárosi épületek képezik annak kontextusát. A hasonlat alapja itt 
valójában nem a hasonlóság, hanem a térbeli érintkezés, más szóval a metonímia (akárcsak Proust 
templomtornyai esetében). 

A kultúrtechnikaként felfogott térképezés olyan gyakorlatokra irányítja a figyelmet, amelyek a 
jelentés létrejötte szempontjából konstitutív mozzanatként kezelik a médium anyagiságát. A kép 
nemcsak ábrázol egy nőt, de a lap (pontosabban a papír) meghatározott anyagi minőséggel ren-
delkezik, amely visszahat a kép értelmezésére. Ugyanígy a térkép sem csak egy térnek (területnek, 
tájnak stb.) reprezentációjaként lesz érdekes, hanem mint olyan médium, amely sajátos anyagisággal 
rendelkezik: lapozható vagy éppen hullámossá gyűrhető. Mielőtt szót ejtenék a hullámok, görbü-
letek és redők (egyik) szerepéről a Prae-ben, előbb röviden utalnék a térképezés gyakorlatának egy 
eddig nem tematizált mozzanatára. 

A térkép egyik alapvető funkciója, hogy segítségével kapcsolatok, illetve viszonyok lesznek 
beláthatóvá.30 A térkép nemcsak kijelöli a dolgok helyét a térben (egy bizonyos szempontból 
legalábbis), hanem legalább ennyire hozzájárul ahhoz is, hogy e dolgok közötti zónára rálássunk. 
A Prae egyik legjellemzőbb narratív stratégiája – amelynek figyelembevétele a narráció ívének 
megrajzolásához is elengedhetetlen –, hogy a dolgok helyett sokszor inkább a dolgok közötti 
viszonyokra irányítja a figyelmet. Feltűnő ebből a szempontból, hogy milyen gyakran kerülnek 
szóba esetleges mozzanatok a szövegben. Például rögtön az elején a kalap vagy a napraforgó. Ezek 
a „dolgok” nem valaminek a szimbólumai, abban az értelemben, hogy nem utalnak valami másra, 
önmaguknál mélyebbre. Tulajdonképpen nem is ők maguk lesznek igazán fontosak, hanem a 
közöttük kirajzolódó viszonyok. A Prae sokkal inkább szól a viszonyok létrehozásáról, illetve a 
viszonyba állítás dinamikájáról, mint bármiféle (akár filozófiai, akár triviális) „igazságról”. Ilyen 
értelemben pedig az általa működtetett (inkább geometriai, mint metafizikai alapokon nyugvó) 
narratív logika is nagy mértékben hasonlít a térképezés egyfajta gyakorlatához. 

28 Uo., 150.

29 Uo.

30 Krämer, i. m., 12. 
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A térkép nem egyszerűen grafikus formába öntése annak, amit a valóságban tapasztalunk. Erre 
az alapvető igazságra semmi sem emlékeztet bennünket jobban, mint amikor egy olyan jelenséggel 
találkozunk, ami vizuálisan ábrázolhatatlan. Szentkuthynál, akinek prózája valósággal hemzseg az 
olyan nyelvi leleményektől, amelyek gyakran komoly próbatétel elé állítják a befogadó képzelőerejét, 
számos alkalmunk adódik ennek megtapasztalására. Vannak esetek, amikor mindez az ábrázolás 
metaforikus természetéből fakad; például amikor zenei fogalmakat alkalmaz térbeli viszonyok 
érzékeltetésére. Akadnak azonban szép számmal olyan szöveghelyek is, amelyek tisztán geomet-
rikus voltuk ellenére sem tűnnek vizuálisan könnyen leképezhetőnek (pl. „[Leatrice] jelen[e] 
egy vízszintes lap, a múlt[ja] [pedig] egy parabolikusan hajlott lemez, mely egy helyen ütközik a 
jelennel”31). És akkor nem beszéltünk még az olyan képekről, amikor a tárgyak „egymásra ravasz 
árnyékokat” vetnek.32 Feltűnő, hogy a Prae-ben milyen gyakran esik szó hullámokról, hajlatokról, 
görbületekről, tehát olyan képződményekről, amelyeket a térkép nem képes maradéktalanul vissza-
adni, csak síkban ábrázolni. Mindez a térképezés gyakorlatának határaira is felhívja a figyelmünket.

Ugyancsak a térképezés nehézségeivel szembesít a Szentkuthy-próza fraktálszerű jellege. Tompa 
Mária mondja a Prae-ről: 

Akik még nem ismerik Szentkuthy Miklós stílusát, egy-egy bekezdést kellene csak elolvasniuk. Egy kis  
szövegegységben benne van sokszor az egész Szentkuthy. Erre nagyon jó az új formátum [a Prae 
harmadik kiadása]. Zéno Bianu, francia fordítója azt írja egy előszavában, hogy Szentkuthy a filozófiai 
fraktál-elmélet irodalmi megvalósítója; a kicsiben (stílusban, témában stb.) benne van a nagy, és a 
nagyobban a még nagyobb, s végül a kicsiben az egész.33 

Valóban nem könnyű feladat egy ilyen prózai alkotás narratív ívét megrajzolni. Ez azonban mégsem 
jelenti a vállalkozás értelmetlenségét. Tanulmányomban igyekeztem rámutatni arra, hogy a Prae 
különféle kartográfiai gyakorlatokat tesz lehetővé, e praxisok pedig nemcsak ahhoz járulhatnak 
hozzá, hogy a térképekre ne csupán hagyományos módon (mint a terület ábrázolásának eszközeire) 
tekintsünk, hanem talán annak felismeréséhez is, hogy milyen változatos hozzáférési lehetőségeket 
kínál fel a befogadó számára a huszadik századi magyar irodalom eme rendkívüli műve.

 

31 Szentkuthy, Prae, i. m., I, 341.

32 Uo., 343.

33 Tompa Mária, „Körbejárt, egyre kitaposottabb utakon”. Interjú Tompa Máriával, Prae, 2008/4, 6.

Szentkuthy Miklós


