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Konkoly Dániel

Ismerősség és idegenség 
Szentkuthy Miklós 
Prae és Narcisszusz 
tükre című műveiben

Mi sem bizonyíthatja jobban Szentkuthy Miklós munkásságának aktualitását, mint hogy a Prae 
1980-as, második és a legújabb, 2004-es kiadásának Tompa Mária által szakaszokra bontott kiadá-
sainak fejezetcímeiben olyan szavakat találhatunk, amelyek a 2018 nyarán megjelent Média- és 
kultúratudomány című kézikönyv mutatójában is szerepelnek vagy tematikusan utalnak azokra.1 
Ilyenek például a következő kifejezések: anyag, ember, emlékezet, identitás, hang, hangulat, tech-
nika, tér, test. Ez támasztja alá, hogy Szentkuthy kérdései talán ma még inkább relevánsak, mint 
a Prae megjelenésének idején, sőt, olyan megállapításokat is tesz a szöveg, amelyek majd csak 
évtizedekkel később, ráadásul a filozófiában válnak majd közismertté. Például ahogy az első kötet 
eleje gondolkodik arról, hogy mit is jelent a cím, az, hogy Prae,2 az tulajdonképpen Hans-Georg 
Gadamer 1960-ban megjelent Igazság és módszer című művének képződmény fogalmával korrelál.3 
A mű a műélvezet során képződménnyé válik, vagyis úgy alakul át, hogy közben egy betűt sem 
rakunk hozzá vagy veszünk el belőle, és ezáltal az átalakulással válik igazzá, olyan valamivé, amely 
által magunkat és a világot is jobban értjük. Más szóval tehát így fogalmazhatunk: a mű válaszol a 
kérdéseinkre. Érdemes lehet a Prae megjelenése előtt 1933-ban született, de csak 1995-ben kiadott 
Narcisszusz tükre című mű bizonyos szöveghelyeit is megvizsgálni, hiszen ezek gyakran átértelmezik 
vagy más hangsúlyokkal mutatják meg a Prae által is elemzett jelenségeket.

1 Média és kultúratudomány, Kézikönyv, szerk. Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Ta-
más, Tamás Ábel, Bp., Ráció, 2018.

2 Szentkuthy Miklós, Prae, s. a. r. Tompa Mária, Bp., Magvető, 2004, I, 89.

3 Hans-Georg Gadamer, Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata, ford. Bonyhai Gábor, Bp., Gon-
dolat, 1984, 93–99.
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Noha Szentkuthy a Prae legújabb kiadásának végén olvasható utószóban is idézett interjúban4 
azt állítja, hogy a mű címe arra utal, hogy a regény csak egy készülődés az eljövendő nagy művekre 
(noha végül a Prae lett a nagy mű), véleményem szerint még több is rejtőzik a kifejezésben. A latin 
prepozíció időbeli és térbeli előttiségre is utal. Továbbá, ami a most következő idézet szempontjából 
is fontos, hogy a prepozíciók sosem magukban állnak: 

Ami megvan, vagyis maga a Prae, állandó melléfogás, intézményes félrebeszélés [„igazságok”]; ami 
valóban izgalmas, érdekes, egyedül üdvözítő vagy aktuális, az természeténél fogva kívül esik minden 
epikán, az a megközelíthetetlen, „a Nem-Prae”, mely úgy viszonylik, a Prae-hez, mint egy íj feszítő 
húrja az íj hajlott nád ívéhez. Ámor-szobrokon Ámor néha márványíjat tart a kezében, melyen nincs 
ugyan húr, de a márványív mégis úgy van ívelve, hogy az ember okvetlenül odaérzi a nem-létező 
húrt: a Prae alakjában is kell tehát valami olyan pozitív jeleknek lenniök, melyekből a Prae-vel állandó 
együttlétben futó „Nem-Prae” feszítő ereje megérezhető, kikövetkeztethető legyen.5 

Ez a passzus felfogható úgy is, mintha a Prae olvasásához, vagy mindennemű olvasáshoz adott 
útmutató lenne, mindig oda kell értenünk valamit, ami betű szerint nincs odaírva. A megfeszülő 
íj lenne tehát a Prae, míg az Amor-szobrokon nem szereplő ideg a „Nem-Prae”, ami nincs benne 
a Prae-ben, de amit feltétlenül oda kell értenünk. Tulajdonképpen ez az, ami megfeszíti, felajzza, 
működőképessé teszi a Prae-t, egyszóval, ami megváltoztatja, képződménnyé teszi. Arról pedig, 
hogy az értelmező számára mi lehet a „Nem-Prae”, ami elengedhetetlen az interpretációhoz, több 
ötletünk is lehet: az irodalmi, illetve a filozófiai hagyomány, amely kétségtelenül alakítja a művet; 
egyesek bizonyosan Szentkuthy életére gondolnak majd; de mindenképpen elengedhetetlen 
formálója a Prae-nek a saját kora, vagy ennek a kornak a tudományos élete; de akár még a mű 
megjelenésének körülményei (például a Prae első kiadása a szerző saját költségén jelent meg) is 
befolyásolhatják az értelmezést, hiszen ezáltal a mű mentesül a könyvkiadás piacának elvárásai, 
vagyis a profittermelés kötelezettsége alól,6 ezáltal pedig a regény irányába támasztható elvárások-
nak sem kötelessége eleget tenni.

Akinek járt már a kezében a Prae, annak feltűnhetett, hogy mennyi hasonlat olvasható, főleg az 
első kötet első felében. Az is megérdemelne egy külön tanulmányt, hogy miként beszél a mű olyan 
alakzatokról, mint például a szimbólum vagy az allegória, ezt akár Paul de Mannak A temporalitás 
retorikája című szövegével vethetnénk össze.7 A hasonlat tehát a kognitív nyelvészet terminoló-
giájával élve a kevésbé elvont forrástartomány felől közelít az elvontabb céltartomány felé, vagyis 
az ismerőssel akarja leképezni az idegent.8 Felmerülhet a kérdés, hogy nem véti-e el már így eleve 
a hasonlat a megértés tárgyát? A Prae válaszának körvonalazásához álljon itt a következő idézet: 

4 Szentkuthy, Prae, i. m., II, 612.

5 Uo., I, 89.

6 Balogh Gergő szóbeli közlése alapján.

7 Paul de Man, A temporalitás retorikája, ford. Beck András = Az irodalom elméletei, szerk. Thomka Beáta, Pécs, 
Jelenkor, 1996, I, 5–60.

8 Yeshayahu Shen, Metaphor and Poetic Figures = The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, ed. Raymond 
W. Gibbs, Jr., Santa Cruz, Cambridge UP, 295–300.
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Mikor úgynevezett idegen mozgásokat, embertől független autonóm formákat élvezünk, mindig 
az okozza a fő örömet, hogy ez az ismeretlen dolog egy bennünk lévő, eddig ismeretlen elemnek a 
kifejezése. Ismerjük házunk táját, és utána felfedezünk egy fantasztikus jégparadicsomot a Holdon, 
melyben a jégágak a levegőben gyökereznek és a kék gleccser-függönyök úgy úsznak, mint a száradni 
kiakasztott felhők stb.: mikor ezt a lehetetlen tájat a szemünk, mint valami recés hüvely a beleillő 
srófot, magába szívja, nem mint „újdonságot” könyveli el, hanem ellenkezőleg, már ismert prózai 
háza tájának egy precízebb ábráját látja benne, pontosabb térképét, erősebb nagyítását, lényegét, 
melyet eddig szórakozottságból vagy tehetségtelenségből kifolyólag nem vett észre.9 

Tehát ekkor nem annyira a szemlélt tárgyat ismeri meg, hanem a szemlélt dolog egy, az egyénbe 
rejtett „elem”-et hoz felszínre, vagy egy korábban szemlélt tárgynak az emlékét hívja elő, illetve azt 
pontosítja, mintegy ennek az előhívásnak lesz a médiuma, amely médium fel is szívódik ebben a 
közvetítésben. Az idegen ismerősben történő feloldódása úgy tűnik, hogy elvéti a megismerés 
eredeti tárgyát.

Közvetlenül ezután az ismerősség és az idegenség szerelemben betöltött szerepéről olvashatunk. 

Néha, mikor az ember azt hiszi, hogy megismerni akarja embertársát, inkább csak borzongani akar 
annak feltárt és idegenszerű jellemvonásai felett, az idegenség szociális savát akarja ízlelni: a legki-
hívóbb fantasztikum mindig mint az otthoniasnak egy pontosabb meghatározása könyveltetik el, 
mégis van az idegenségnek egy olyan határa, melyen túl az már mégsem tud visszahullni rugalmasan 
az ismertbe.10

Majd így folytatódik: 

Van-e különbség abszolút ismertség és démoni lehetetlenség között akkor, mikor egy ember nagyon 
fontos nekünk? Egy csókolt nő teste nem örökös hintázás-e saját másolatunk és egy ellenséges 
tárgyisten (zsebkendő, ridikül, taxiórán jelzett pénzösszeg stb.) között? Megijedni akarok-e vagy 
megszokni? nem tudnám megmondani.11 

Vagyis a csók által sem kerülünk közelebb a másikhoz, sőt Szentkuthy szövegéből úgy tűnik, hogy 
a testi közelség inkább csak eltávolít. A testi interakció tehát nem a másik megismerését, hanem a 
test lezártságával való szembesülést hangsúlyozza, valami belsőnek és idegennek, és ezáltal izgal-
masnak az ígéretével kecsegtet. De mindig csak felületekkel van dolgunk, ezt képzi le a csóknak 
az ajkakon, illetve a nyelven tovasikló mozgása is. A mélység ígéretével kecsegtet, de nem enged 
hozzáférést ehhez. 

A Prae-ben név szerint négyszer is említődő, de a számtalan mitológiai utalás miatt többször 
is megidéződő Ovidius Átváltozások című művében olvasható Narcissus-történetben is valami 

9 Szentkuthy, Prae, i. m., II, 368.

10 Uo., 369.

11 Uo.
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nagyon hasonló történik. Ez a történet egy fiúról szól, aki vadászat közben egy kristálytiszta vizű 
forráshoz keveredik, kitikkadva inni szeretne a vízből, ahogy viszont közelebb hajol, megpillantja 
magát a víz tükrében és szerelmes lesz saját magába, de nem tud arról, hogy a tükörben látható fiú 
saját maga. Próbálja megcsókolni, megérinteni szerelmét, de az minden alkalommal eltűnik, hiszen 
kezével felborzolja a víztükröt. Itt is a teresítésről van szó, arról, hogy a kétdimenziós tükörképet 
háromdimenzióssá teszi. Narcissus története a Szentkuthy-életmű más darabjai számára is fontos, 
hiszen a Narcisszusz tükre is a mitológiai történet köré épül. Ahogy más mitológiai történeteket 
feldolgozó szövegek (Christa Wolf Kasszandrája vagy Christoph Ransmayr Az utolsó világ című 
műve), Szentkuthyé is modern háttér elé helyezi a cselekményeket.12 A Narcisszusz tükre egyéb-
ként több ponton is összekapcsolódik a Prae-vel: Mindkét szöveg elején szinte túlzott mennyiségű 
hasonlat olvasható. Az 1933-as mű reflektál is erre: „Mikor ennyi hasonlatot mondok, akkor 
tulajdonképpen előlegezek, mert balkóni tapasztalataimnak a hasonlat a lényege”,13 majd néhány 
lappal később a következőket olvashatjuk: „És a hasonlat éppen azt jelenti: a földi létnek, mint zárt, 
önmagából ki nem vezető titok-testnek önkínzó önfertőzése, aszkézise, alázata, hiába-vádja. Egyik 
tárgy vezet a másikhoz, az a harmadikhoz, negyedikhez, mindig körbe és mindig szépen. Ó, negáció 
két párkája: kör és szépség”.14 Annak ellenére, hogy az iménti hasonlat segítségével tulajdonképpen 
jobban értjük magának a hasonlatnak a működését, az idézet mégis azt állítja, hogy a szóban forgó 
retorikai eszköz nem segít a megismerésben, hanem csupán egy olyan – jelen esetben – körhöz 
hasonló struktúrát rajzol ki, amelyben egyik nyelvi elem egy másikhoz utal, és így sosem vagyunk 
képesek kívülre kerülni a nyelven.15

A csók és az általa ígért mélység, valamint az idegenség viszonyáról Marcel Proustnak a Prae-
vel gyakran összevetett műve is eszünkbe juthat.16 Az eltűnt idő nyomában harmadik kötetében, a 
Guermantes-ékban olvasható egy jelenet, melyben az elbeszélő egy olyan emléket idéz fel, amelyben 
szerelme, Albertine hosszas huzavona után végül megengedi, hogy a fiú egy csókot nyomjon az 
arcára:17 

amint ajkammal gyorsan közeledtem arcához, legalább tíz Albertine-t láttam; ez az egyetlen fiatal 
lány olyan volt, mint egy több fejű istennő, s az, akit utoljára láttam, ha közeledni próbáltam hozzá, 
helyet adott rögtön egy másiknak [...] De sajnos – mert a csók számára orrcimpánk és szemünk éppen 
olyan rossz helyen van, mint az ajkunk, amely rosszul van metszve –, hirtelen a szemem már nem 

12 Ezt a jelenséget nem foghatjuk fel a mítosz átírásaként, hiszen a mítosz létmódja eleve magába foglalja az adaptá-
ciót. Ahhoz, hogy a mítosz képes legyen betölteni világmagyarázó szerepét, szükségszerű, hogy alkalmazkodjon 
az adott korszak körülményeihez.

13 Szentkuthy Miklós, Narcisszusz tükre, s. a. r. Tompa Mária, Bp., Magvető, 1995, 5.

14 Uo., 8.

15 Mintha Szentkuthy a nyelvi megelőzöttségről vagy arról az unalomig ismételt derridai maximáról szólna, hogy 
„nincs szövegen kívüliség”.

16 Noha Fekete J. József joggal figyelmeztet arra, hogy a Prae korai kritikusainak szöveghelyeket nem elemző ha-
sonlítgatásait Proust, illetve Joyce műveihez fenntartásokkal kell kezelnünk. Fekete J. József, Olvasat, Újvidék, 
Forum, 1986, 11–12.

17 A jelenet részletes elemzéséhez ld. Bónus Tibor, Az olvasás optikája = Filológia – interpretáció – médiatörténet, 
szerk. Kelemen Pál, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Attila, Tverdota György, Bp., Ráció, 2009, 499–510.
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látott, utána az orrom szétlapulva nem érzett semmi illatot, s mivel így nem ismertem meg jobban a 
megkívánt rózsa ízét, megtudtam e gyűlöletes jegyekből, hogy végre megcsókoltam Albertine arcát.18 

Proustnál a csók során az arc közvetlen közelsége miatt egyrészt vizuálisan, másrészt az arcon 
szétlapuló orr miatt szaglás tekintetében is csökkennek az érzetek.

A Prae-ben még az ölelkezés is ilyen, melyről a következőt olvashatjuk: „Az ölelkezés nem a test 
megismeréséhez vezet közel, hanem inkább eltávolít onnan.”19 Mind a csóknál, mind az ölelésnél, 
Szentkuthynál és Proustnál is a másik testének túlzott közelsége a másikhoz kötődő érzetek redukci-
ójához vezet. Szentkuthynál az ölelés miatt elvész az arc látványa és az a lány háta mögött lévő tájjal 
cserélődik fel: „Félig háttal volt nekem a lány, de ehhez a háthoz arcként nem az ő arca, hanem az 
esti tájkép tartozott.”20 Testünk egyediségét legpregnánsabban az arcunk fejezi ki, ennek kitörlő-
dése tehát a másik személyiségének teljes felszámolásával egyenlő. Az egyén idiolektusába tartozó 
szavak és az arc összetartozásáról is olvasható egy emlékezetes részlet: „Egy félórás beszélgetés 
alatt így jóformán összes féltve őrzött szavaimat kicsavarta a kezemből; az összes szavak mögé, [...]  
saját arcképét, szájmozdulatát tette [...] Úgy éreztem, hogy a nő az én arcomat akasztja a saját 
arcára.”21 Ekkor a megszólaló idiolektusába, egyéni nyelvhasználatához tartozó szavak ismétlése 
mintegy átformálja a másik arcát, ezzel is személyiség és arc összetartozását hirdetve.

Ennek ellentéte, mikor a kiismerhetőség érdektelenséget vált ki. Az elbeszélő a mozdulatokból, 
vagy akár az öltözékből kiolvashatónak véli, hogy mi jár a másik fejében, mit is tervez aznapra: 

mikor harminc méter távolságból láttam közeledni felém egy nőt, már bokája apró billenéseiből 
pontosan tudtam, hogy ma hamarabb haza kell mennie, a ruhája övéből láttam, hogy még este át 
kell öltözködnie, a kézfogásából éreztem, mikor hozzám ütődött, hogy holnap elutazik s szeme 
tájleséséből, hogy születésnapjára nem hívhat el, mert feltűnő lenne.22 

Mindemellett a szöveg narrátora is mindig mindenkin átlát, ismeri a múltjukat, tudja mit éreznek 
és mire gondolnak. A narrátor számára értelmezett jellemző azonban nem mindegyik esetben vezet 
egyértelműen az adott következtetéshez. Miért következik például a tájlesésből az, hogy az illető 
nem hívhatja el a születésnapjára? Jelen tanulmány keretei között csak jelezni tudjuk a Prae-ben 
működő iróniát, vagyis azt, hogy a narrátor olyan események között von párhuzamot, vagy olyan 
eseményeket állít ok-okozati összefüggésbe, amelyek hétköznapi logikával nem kerülhetnének 
ilyen kapcsolatba.

Leville-Touqué, a regény egyik szereplője a következőképpen gondolkodik a vágyról: 

Szép nő az [...], aki arra inspirál, hogy egy különleges anatómiát találjak ki, amelyet aztán, ha kidol-
goztam intellektuális és logikus vágyaim műhelyében, visszavonatkoztatok a nőre, és ráboríthatom, 

18 Marcel Proust, Az eltűnt idő nyomában, III, Guermantes-ék, ford. Gyergyai Albert, Bp., Európa, 1983, 430.

19 Szentkuthy, Prae, i. m., II, 605.

20 Uo., 604.

21 Uo., 570.

22 Uo., 557.
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mint egy légies szövésű, de pedáns szimmetriájú mintákkal hímezett hálókabátot. Az igazi szépségük 
nem bennük van, hanem csupán abban a képességükben, hogy egy irreális anatómiai vízió átélésére 
és teremtésére kényszerítenek, hogy röviden és pregnánsan mondjam meg magának – abban a 
lehetőségben áll a női szépség, hogy megpillantásakor rögtön hűtlenek leszünk hozzája egy irreális, 
idegen, hallucinált nő kedvéért.23 

Itt is arról van szó, hogy az észlelt személy testén az észlelés változást hajt végre, ugyanúgy ahogy a 
szöveg testén az olvasás. A Narcisszusz tükre is értelmezi ezt a jelenséget, csak a mítoszban szereplő 
nárcizmust is odaértve: „Itt rögtön az önzésről kell szót ejteni: Narcisszusz tisztában volt vele, hogy 
a szeretet teljességét csak önmaga iránt érezheti, minden nő, menyasszony stb. csak paródiája lehet 
annak a mélységes etikai lázongásnak, melyet szereteten értett és melyet maga iránt érzett.”24 Vagyis 
ami a Prae-ben még hallucináció, az a későbbi műben már a másikba vetített saját imádata, önimádat.

A regény végén szereplő, Halbert apjához kötődő meditációban olvasható egy esztétikai fejte-
getés, amely szerint „egy művészileg ábrázolt fában tulajdonképpen az a művészi, hogy [...] a fát 
még fábbnak ábrázolja, mint amilyen”.25 Az idézet tehát nem a platóni elgondolás szerint közelít a 
művészethez, amely az ábrázoló művészetet az ideákhoz képest csupán harmadrangúnak könyveli 
el, hanem inkább Martin Heideggernek A műalkotás eredete című írása juthat eszünkbe, ahol a Van 
Gogh festményén szereplő cipőkről olvashatjuk, hogy ezek a festett cipők az igazság működés-
be-lépéséért felelősek, ha csupán magukkal a cipőkkel találkozunk, akkor ez az igazság nem lép 
működésbe, a cipő szinte eltűnik az eszközszerűségben, a használatban. A művészet ráébreszt vala-
mire, amit eddig nem tudtam, nemhogy kevesebbet ad, mint a valóság, hanem éppenhogy többet.26

A műalkotás eredetében nincs szó a befogadóról, de a Prae egy másik helyen ezzel a szereppel 
is foglalkozik: 

Régi szokásom, hogy aszerint, hogy milyen tárgyat látok éppen magam előtt, olyan arcúnak érzem 
magamat: a gramofondobozra nézve bajuszos gárdahadnagynak, a sárga lámpaernyőtől nőnemű 
Bachnak, saját tükörképemtől élő gyertyaoltó kupacnak stb. A szépség mint egzakt tárgyszerű valami, 
szintén kivált belőlem valamilyen képzelt egyéniséget, mellyel semmi emberi közöm és polgári jog-
viszonyom nincsen, csak formális kényszermozgás az adott szépség sugalmazása szerint.27

Az észlelés eszerint a passzus szerint átalakítja a szemlélőt („a megismerő csak végzetes színész”28), 
sőt, a szépséggel való találkozás szinte elidegeníti a szemlélőt saját magától. Vagy más helyütt a 
szemlélő számára a szépség le is válik a személyről, a megismerés útjában ál, nem enged további 
hozzáférést a másikhoz: 

23 Uo., I, 68.

24 Szentkuthy, Narcisszusz tükre, i. m., 12.

25 Uő, Prae, i. m., II, 480.

26 Martin Heidegger, A műalkotás eredete, ford. Bacsó Béla = Uő, Rejtekutak, Bp., Osiris, 2006, 23–26.

27 Szentkuthy, Prae, i. m., II, 407.

28 Uo., 405.
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Néha a szépséget „bosszúálló percepció”-nak címeztem, mert az volt a benyomásom, hogy ahelyett 
hogy a nő egész valóságához közelítene, mint egy előcsarnok a belső termekhez, hirtelen önállósul, 
leszakad a nő testéről, eljön hozzám, de nem visz vissza: nem tudom, van-e ilyen őrültségfajta, de a 
szép nő mindenesetre ebbe döntött; mint egy vékony akt-boríték, elszáll róla a külső szépség, meg-
jelenik a lelkemben, de aztán ott megáll, és nem megy lelkemmel együtt újból vissza a nőhöz, hogy 
megismerhessem: bosszúálló, független percepció lesz a levegőben. Sejtem, gyötrő bizonyossággal, 
hogy ezen szépséghéj, mely levált a nőről, valami személyes emberi fölött húzódott, de azt nem ismer-
hetem meg, csak egy ruha van a kezemben, mely el akarja hitetni magáról, hogy ő az igazi ember.29

A szép emberek eszerint nem ismerhetők meg, vagy úgy is fogalmazhatnánk, hogy nem ismerhetőek 
ki, valami örök titok marad bennük, ezért maradnak izgalmasak a fenti idézet szerint.

Az álomról is az ismerősség és az idegenség relációjában gondolkodik a Prae: 

a „legismeretlenebb legismerősebb” álomrétegünk az, mely minden nagy szenzációt abszolút roko-
nunkká és abszolút nem-énünkké izzít egyszerre. Leatrice járása (a járás a legkifejezhetetlenebb része 
a nőnek) rögtön tüdőnk tágulása lesz, a chylus opálos fénye vagy nyeldeklőnk lengő kalapácsa, de 
ez a belsővé válás a semmivé válás is, mert tüdőnk, tápnedvünk, gégénk csak vak érzetek alakjában 
vannak jelen, bármennyire mieink is azok. Első pillanatban azt hisszük: mindent tudunk, másodikban 
jövünk rá, hogy csak mindent érzünk. De tudni akarunk, mindenáron. Persze az érzékileg legközelebb 
eső van a rációtól a legmesszebb.30

Először azt hisszük, hogy Leatrice járásának az álmodó személy testének lüktetéséből való levezetése 
az abszolút közelségért, és így tulajdonképpen lényének maradéktalan bekebelezéséért is felelős, de 
továbbhaladva a szövegben rájövünk, hogy ezek által a vak érzetek által intellektuálisan egyáltalán 
nem került közelebb Leatrice-hez. Úgy tűnik tehát, mintha a szöveg elkülönítené az értelmet és 
a testi affektust, viszont ha abból indulunk ki, hogy az álom csak azt tudja elgondolni, amit a test 
működése diktál, akkor ebből az következnék, hogy fantázia és test, vagy ha akarjuk, intellektus 
és testi érzet nem szétszálazhatók. 

A Narcisszusz tükrében szintén olvashatunk egy gondolatmenetet, amely a saját test észlelésé-
ből, itt pontosabban annak diszfunkciójából vezeti le valami másiknak a létezését. Míg a Prae-ben 
ez egy másik személy, addig a Narcisszusz tükrében a saját lélek, vagyis ismételten a nárcisztikus 
önmagára hajlásra találtunk példát: 

Az orvosok hol előkelően, hol tudósan beszélnek, és így kifejtik, hogy számtalan hipochondriának, 
bánatnak, sárga lírának a rossz bélműködés az oka, az hat ki a lélekre. Én csak úgy tudom kifejteni, 
hogy a rossz belek maga a lélek: ott küzd meg igazán az én anyaszült testem a külvilággal, a táplálék 
szörnyű idegenségével.31 

29 Uo., 406.

30 Uo., 11.

31 Szentkuthy, Narcisszusz tükre, i. m., 81.
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Az iménti idézet nem tesz különbséget tehát test és lélek között, sőt a táplálék bekebelezését és 
megemésztését a külvilág megértésével állítja párhuzamba, azonban egy nem sokkal későbbi szö-
veghely ezt a folyamatot a testbe kívülről bekerülő halállal is azonosítja: „Mikor testembe belekerül 
a külvilág: almája, húsa, vize – belekerül a lélek is, vagyis a halál.”32 A testbe kívülről érkező halálra 
a korszak költészetében is találhatunk példát. József Attila írja Levegőt! című, 1935-ös versében: 
„Szaporodik fogamban / az idegen anyag, / mint szívemben a halál.” A Prae-re és a Narcisszusz 
tükrére is jellemző hasonlat itt is valami testbe kerülő anyagszerűvel (Szentkuthynál az étel, József 
Attilánál a fogtömés) kerül kapcsolatba a halál. Különbség azonban, hogy míg Szentkuthynál az 
anyagok testbe juttatása tudatos, és az adott személytől függő, addig József Attilánál a fogtömések 
szaporodása mintha egy, az embertől független történés lenne. Abban is eltér a két szöveg, hogy a 
szervezetbe kerülő anyag a Narcisszusz tükrében megemészthető (ezáltal a szöveg azt sugallja, hogy 
a halál megérthető, feldolgozható), addig az idézett költeményben a különböző fémek ötvözetéből 
előállított fogtömés nem az, teljesen idegen az emberi szervezettől.

A Narcisszusz tükrében olvasható halál-elemzés is a saját és az idegen szembenállása mentén 
értelmezi a jelenséget, olyannyira, hogy magát a halált is csak egy mítosz, Danaé története felől 
képes megérteni, de itt nem megtermékenyítő aranyeső hull a hercegnőre, hanem saját vérének 
cseppjei festik meg ruháját: 

Ilyen Danaét még nem látott: ruhája tele volt fröcskölve vérrel, mintha valaki aranyeső helyett véreső-
vel közelítette volna meg [...] Ez lenne az ő halála, ez az egészen távolról rászórt kis vérpúder? Hiszen 
ez másvalakinek a halála, és a hercegnő nem gyilkosság áldozatának látszott, hanem olyasvalakinek, 
aki más halálára nagyon erősen gondolt és maga is meghalt tőle. De minden vonásán látszott, hogy 
noha halott az arca, kétségtelenül halott, ez nem az ő saját halála, hanem tragikus plágium-halál, az 
utána következő, a halálskálában mellette álló ember halálának átvétele, maszk. Bizonyára épp ez a 
halál legsötétebb vonása, a személyes halál lényege: ennyire nem azé a személyé, hanem mindig egy 
képzelt másiké. A halál – így képzeljük – sokkal testhezállóbb azon az emberen, meg még egy másikon 
és harmadikon, mint ezen. Az ismerősnek csak az élet áll jól, a halál túl bő vagy szűk. A halál egy új 
személyt teremt, egy ismerős-ismeretlen személyt, akitől a mi halottunk ellopta a halált, és most az 
a meglopott személy valahol halál nélkül meztelenkedik az életben.33 

A halál mint ruha jelenik meg az idézetben, amely inverze a költői művekből is ismert metaforának, 
amely éppen az életet felelteti meg a ruházattal. Így történik például Babits Mihály Haláltánc című 
versében is, amelyben a halál a következőképpen szólítja meg a még élőt: „vesd le lepedődet / vesd 
le bőröd, husodat / hadd szorítom csontodat.” Szentkuthynál a halál ruhaként (először maszk, majd 
smink, púder, ezután testhezálló vagy bő ruhadarab, mely nélkül meztelen az ember) való tema-
tizálása arra világíthat rá, hogy a halált mindig csak valami másként vagyunk képesek megérteni, 
mindig csak közvetve tudunk hozzáférni, hiszen ha nem így történne, akkor éppen tanúságot nem 
tudnánk már tenni róla. Szintén a halál mediatizáltságához kötődik, hogy a püspök szerelmének, 
a hercegnőnek a halálához is csak a mítoszon, a Danaé-történeten keresztül fér hozzá. A szöveg 
egyszerre redukálja az egyén halálának egyediségét, és egyszerre egyedíti is azt, mikor azt olvassuk, 

32 Uo.

33 Uo., 136.

Szentkuthy Miklós



100|

hogy „ilyen Danaét még nem látott”, hiszen a deixis arra utal, hogy már sok halott Danaét látott, de 
a hercegnőhöz hasonlót még nem. Az ismerőshöz – annak mindkét jelentéséhez – az élet kötődik 
hozzá („az ismerősnek csak az élet áll jól”), a halált mintha nem rá szabták volna („a halál túl bő 
vagy szűk”), mintha másvalaki ruhája lenne, amelyet ellopott, vagy ahogy Szentkuthy szövege 
mondja: plagizált. A „saját halál” tehát már eleve plágium, azaz sosem lehet saját, mindig mások 
halálára és mások nyelvére utalt, nem lehet saját nyelvünk a halálunk mondására. Az én nyelvének 
ekképpen történő visszaszorulása jelenti tehát a sajátnak, az egyedinek a halálát.
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