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A „legújabb Gárdonyi”: arccal Dosztojevszkij felé 
 

(A poétikai irányváltás kérdéséhez)  
 
 
„Intimregény”, „életregény”, eszmélésregény 
 
A címben idézett Ady Endre, a „tolakodó Gráciát” eltávolító költő, éles szemmel vette észre 
1912-ben azt a fordulatot idősebb írótársa művészetében, amely sok tekintetben az új század 
korszerű ─ posztszimbolista ─ prózanyelvét elővételezte. E váltás lényegét maga Gárdonyi Géza 
aforisztikus tömörséggel fejezte ki: „A művészet: elrejteni a művészetet.” 1  

A „legújabb Gárdonyi” titkának megfejtése száz év elteltével sem történt meg, bár 
szerencsére már elkezdődött. Az alábbi írásban a prózapoétika és a világirodalmi kontextus 
szemszögéből teszek kísérletet a kép árnyalására, új problémák felvetésére. 

Az Attilát és Dobót követő Biri és Berkenye alkatú karakterek megteremtője új programja 
megvalósítása során a világirodalom legjelentősebb mestereinél, Poe-nál, Balzacnál, 
Dickensnél, Hugonál, Flaubert-nél, Gogolnál tájékozódik. Ám a legnagyobb figyelmet 
Dosztojevszkij prózája kapta. Azt lehet mondani: elsöprő hatással volt rá poétikája és 
világlátása. 

A poétikai reformra készülő Gárdonyi lényegében három lehetőséggel szembesült, amikor 
európai kontextusban mérlegelte a magyar elbeszélő próza megújításának lehetőségeit: a zolai 
naturalizmussal, a Jókai féle nagyepikával és a pszichológiai analitizmussal. Sík Sándor fejti ki: 
sem a történetileg vagy társadalmilag alátámasztható, sem a meseileg, mitológiailag 
motiválható cselekményesség, de a belső monológra építő analitikus lélektaniság sem lehetett 
Gárdonyi számára követhető út. Sík Sándor értekezése2, a legmélyebb és legátfogóbb 
monográfia Gárdonyi életművéről. Futólag megemlíti a Dosztojevszkij hatást, de elsősorban a 
szenvedés költészetének újszerű diszkurzusa kapcsán. Mivel a Mesterkönyv vonatkozó 
megállapításait nem ismerhette, a poétikai hatás vizsgálatára nem tért ki. Esztétikai 
megközelítésű dolgozatában Gárdonyi szemléletének és írásmódjának megvilágítására az 
alkotó invenció három tényezőjét emeli ki: a naiv realizmust (53─56), a lírai diszpozíciót (57) 
és a szimbolikus sűrítés (60─72) sajátosságait. 

A naiv realizmus abban nyilvánul meg, hogy a szerző primordiális látásmódra törekszik, 
amivel a gyerek vagy a falusi parasztember világérzékelését kívánja érvényesíteni. Biztosítani 
akarja, hogy a főszereplő eljusson története kiindulópontjára, ahol sem reprezentációk, sem 
társas vagy irodalmi narratívák még nem befolyásolták életfelfogását, s újra beavatatlanként ─ 
idilli egyszerűségében ─ látja meg a valóságot.  

 
 
1 Vö. GÁRDONYI Géza 1974, 56. A továbbiakban a hivatkozott oldalszámot zárójelben adom meg. 
2 SÍK Sándor 1928. Hivatkozott oldalszámok zárójelben. 
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A „lírai jelenlét” (57) alatt azt érthetjük, hogy ezt az előzetes ismeretek nélküli 
valóságészlelést, élménybenyomást egyszeri konkrétsága és „énrevonatkoztatottsága” (99) 
vetületében jeleníti meg az író, gyakran vallomásos formában.  

Itt tegyük hozzá, hogy a dosztojevszkiji prózanyelv hatására a hangsúly az ego-ról a 
személyre vonatkoztatottságra helyeződik át, ami megkettőzött közvetítést feltételez: a hős a 
fordulat pillanatában a számára fontos másik, nem én-azonos szereplő szemével kezdi látni 
magát, aki viszont az ego láthatatlan felének tükreként jelenik meg, ahogy ezt az Aggyisten, 
Biri! is tanúsítja: „Lelkednek is képe” (vagyok). Ennek hatására támad fel újra, új 
perspektívából a nem teljesen közvetlen, Csontváryt idéző, „naiv realista” látásmód. A főhős 
ekkor képes ─ kívül kerülve öntudata énképén ─ egy másik személy elfogadását visszacsatoló 
nézőpontra helyezkedni, s a kivételes ─ általában a szerelemből sarjadó ─ szenzibilitás hatása 
alatt újratételezni alanyiságát. Gyakran szembenálló családok és szociumok konfliktusával jár 
ez a Rómeó és Júlia alaphelyzetét, illetve a magyar népballada3 Szép Júliáról szóló darabokat 
idéző konfliktus, mint Júlia és Pityó vagy Ábel és Eszter, Biri és Pali vagy az Erdei történet s 
még sok más mű esetében. Az elemi élmény, a szerelem egyszeri tapasztalata alapján viszont a 
társadalmi kötöttségeket (pl. szegény legény─gazdag leány) az intim élet oldásai és kötései 
váltják le. A probléma következésképpen egzisztenciálissá módosul. Az intim kötelék 
medrében személyessé váló élet a témája Gárdonyi prózájának, amelyet ő maga az „életregény” 
fogalmával jelölt meg4. Ennek nőalakja a plauzibilisebb figura, aminek a megjelenítésére a 
természeti és a természetfeletti metaforika szolgál. Általa válik az egyszeri történet egyetemes 
érvényűvé. Sík Sándor, az „intim regény” (107) koncepciójának megfogalmazója, a hangsúlyt 
inkább a tárgyi és természeti reáliákkal kapcsolatos különös érzékenység, az együttérzés 
bensősége felől indokolja. 

A természet azonban kettős tükörben mutatkozik meg, hol a férfi, hol meg a nő 
perspektívájába helyeződve. Hol az értelem, hol meg a képzelet műveként, narratív átírásban. 
A lírai képrendszer is meghasad, deszimbolizálódik a prózanyelv hatására. Következésképpen 
a szimbolikus sűrítés nem lehetett egyeduralkodó eljárás, mint korábban, például Az én falum 
vagy az allegorikus elbeszélések esetében. A prózai szó utalássá módosítja a jelképes kifejezést, 
a szót egy másik szóra orientálja, elszakítva azt szótári jelentésétől és rögzült alakzataitól. Azaz 
új jelek és metaforák megképzését inspirálja, nem pedig a képszerű szó sűrítését és 
jelentésének rögzítését. Ily módon a felbontott szimbólum komponensei indexként 
funkcionálnak a szövegben, amit külön indokol a rövidségre való törekvés. 

A próza szövegvilága a lélektani „intim regényt” „életregénnyé” alakítja át, amely mind a 
gyermeki-naiv, mind a lírai-bensőséges énrevonatkoztatottságát témává teszi és legalább 
háromszoros perspektívatörésben alkotja újra ─ az egzisztenciális, a természeti és a 
természetfeletti rendek kölcsönhatását demonstrálva. Ám az alanyi jelenlét hármas közvetítése 
az öneszmélés regényévé5 avatja a privátélet személyes elbeszélését, melyben nemcsak az én 
önreflexiója, hanem cselekvésének világa ─ a saját szövegvilág ─ is a létértelmezés 
organonjának bizonyul. 
 
 
Poétika a Mesterkönyvben 
 
A Titkosnaplóban olvasható Mesterkönyv tanúsága szerint Gárdonyi nagy figyelemmel 
tanulmányozta a polifonikus regény megteremtőjének prózáját, különös tekintettel a poétikai 
eljárásokra és az alakteremtés újszerűségeire. Abban a vonatkozásban is, ahogy Dosztojevszkij 
Gogol és Dickens karakterológiájáról áthelyezi a regény dominánsát a belső ember 
határhelyzeteire, kríziseire és katarzisaira; meg abban is, hogy „kolosszális” alakokat formált a 
közember, sőt, a „kisember” életének egzisztenciális értelmezése alapján. 

 
 
3 Schöpflin Aladár, a líraiságot is hangsúlyozva, a népdal koncentráltságára emlékeztető eljárásokkal magyarázza a tömörítést. Vö. 
SCHÖPFLIN Aladár 1937, 86─88. Hangsúlyozza azonban, hogy nem a népköltészet típusait imitálják Gárdonyi hősei, ahogyan a 
szociális típusokat sem; paraszti környezetből vett figuráiban a karakter egyszeriségét, a személyes történet alanyát tárja föl.  
4 Ezt a műfaji felfogást követi egy új monográfia szerzője is. Vö. KOVÁCS Gábor 2011. A könyv poétikai szemlélettel közelít Gárdonyi 
munkásságához, és eredeti képet nyújt az regényíró prózaművészeti reformjának sajátosságairól. 
5 A műfajelméleti megalapozást lásd: KOVÁCS Árpád 1985.  
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Az alábbiakban elsősorban a tárggyal összefüggő poétikai elveket és eljárásokat érintem, 
kitekintéssel néhány esztétikai és szubjektumelméleti kérdésre. Megfigyeléseimet a Te, 
Berkenye6 című regény részletes elemzésével támasztom alá.  

Elsősorban a műfaj, a tér, a perspektíva, a szituáció, a nyelvi sűrítés és a szerkezeti 
rövidülés az, ami foglalkoztatja a teoretikus Gárdonyit7. Különösképpen ezek mentális 
vetületére, az extázisra összpontosítja figyelmét – abban ugyanis az érzéki tapasztalat 
extrapolációjának, az érzékin túli szférába helyezésének megvalósulását látta. Ezen a szinten 
prózája ontológiai és esztétikai kérdések felvetésére ösztönöz, s egyfajta irodalmi antropológia 
körvonalait mutatja. Az epizódok sokaságára törekvő nagyepikai elbeszélésmódját, melyben 
visszatekintve a túltengő cselekményesség, szemléletesség, monumentalitás jegyeit véli 
fölfedezni, mindenáron meg akarja változtatni; arra törekszik, hogy párhuzamos történetek 
sokasága helyett azok sokpólusú nyelvi prezentációját alkossa meg. A kifejtés terminológiáját, 
akárcsak a példákat a zeneművészeti kompozíció mintájára igyekszik kialakítani. Elsősorban a 
húros hangszerek, a hegedű és a gordonka, illetve a kürt és a fuvola hangja, valamint a zenemű 
kontrapunktikus fölépítése befolyásolja elképzelését: „Az elbeszélésképlet éppúgy 
szeizmografikus, mint a hegedűjátéké: folytonosan rezgő, fel-felemelkedő extázisok.” (76) A 
fotografikus szemléletesség és a tematikus (történelmi, társadalmi, pszichológiai) relevancia 
helyett ezúton a személyes benyomások hatását, egzisztenciális jelentőségét – az élet és 
eszmélet eseményes összefüggését – akarja erősíteni. Ennek érdekében a fabula helyett a 
diszpozíció megjelenítésének – a részletek és a tonalitás – súlyát kívánja növelni: 
„Elbeszélésben is a nüánszok az értékek, mint a hegedűben, s értékesebbek magánál a 
témánál.” (uo.) Mindez összefügg a rövid formákra való törekvéssel, s következésképpen a 
vázlatos cselekményszerkezet, a perszonális elbeszélésmód, illetve a nyelvi tömörítés előnyben 
részesítésével. 

Az így elgondolt „komponálásban” – szemben a többszálú, egyenesvonalú cselekményesség 
oksági rendjeivel – a szintek integrációjának elvét követi, amivel a „novellai” tömörség is 
biztosítható8. Ennek eredményként – Gárdonyi úgy látja – az egyéni tapasztalat irodalmi 
elsajátításának három fázisát alakíthatja ki a regényíró, ami jól nyomon követhető a Te, 
Berkenye című regény olvasása során. Szó van az érzéki tapasztalat élményszerűségéről, 
amitől a fizikai közeg, a természeti környezet és a szociális színtér az egyszeri cselekvés helyévé 
alakul át; szó van az élmény újra-átéléséről egy másik, virtuális „hely”, az emlékezés 
szférájában; s végül szó van ezek történetképző szerepéről, ahogy az az elbeszélés aktusát is 
reflektáló verbális megfogalmazásban, a prózaszövegben nyilvánul meg.  

Hőse többnyire az érett férfi, aki megőrzi vagy visszanyeri egyszerisége eredendő voltát, 
amit a gyermekkori élmények és a paraszti kultúra határoz meg. Ezt tekinti a „naiv realizmus” 
bázisának Sík Sándor. 

 E megközelítés mellett szól a gyermeki és a női világlátás azon rokonsága is, amelyet ─ 
Gárdonyi szerint ─ védtelenségük állandó átélése határoz meg. A gyerek egyfelől az 
intellektuális fejlődés alacsonyabb fokán áll, ami fokozza fogékonyságát, másfelől épp ezért 
másfajta intelligenciával van felruházva. Előtte az egész élet; cselekvési alternatíváinak száma 
igen nagy, ezért modellje a játék, azaz a potencialitás, egyfajta személyes nyitottság és 
korlátlanság: „A gyermek az örök tavasz, az ígéret, hogy földi testünk se vész el, mert hiszen 
előttünk látjuk újulásunkat; szemünket, hogy újra új; tagjainkat, hogy újra frissek”. (43) 

Másrészt társadalom-bébi ─ játszik, boldog, mert minden semmiségnek tud örülni; intim 
viszonyban van a rovarokkal, a tárgyakkal, bármivel. Tud csodálkozni: „mindig fedez fel 

 
 
6 A regényből vett idézeteket a főszövegben zárójelben adom meg GÁRDONYI 1962a alapján. 
7 Erre fölöttébb tudatosan törekedet. Vö. „– Regényírásban mindig az a bajom, hogy széles, nagy, folyton széjjelomló sokaságát 
látom magam előtt a jeleneteknek, epizódoknak. A sok kanyargó közt elvész a fonalam. A munkámat azzal nehezítem meg, hogy 
nem komponálom meg a történetet kellőképp és munka közben oldok, fejtek.” (69) „Csak a szituáción gondolkozz, amelyet ma 
megírnod kell. A közbeeső részt kitöltöd elsorolással. – Ahol sem szituáció, sem extázis nincsen, ott elsorolás csak a munka.” (88-
89) „– A főjelenetig telegrafikus rövidség”(72) A perszonális elbeszélésre utalva: „Az Egri csillagok regényt megírhattam volna 
rövid regénynek olyaténképp, hogy az ostromot egy onnan hazatérő, orvoshoz vitt vitézzel mondatom el. Így az elbeszélésnek 
egyéni zománca is lett volna.” Vagy: „Csak az első személyben elmondható témákat írd meg!” (64) A történeti narratívák kapcsán 
fogalmazza meg azon követelményt, miszerint „a história csak ráma” (98) legyen.  
8 „A regényt ne regénynek szándékold, hanem csak novellának. A kompozíció tehát csak egy szépjelenet, amelynek az előzményeit 
bevezetésképpen, röviden mondod el.” (70) 
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valamit a természetben, ami érdekli” (46). Gárdonyi alkotói habitusát is ez az intelligencia ─ a 
bensőség, a fogékonyság és nyitottság kultúrája ─ határozza meg: „Az én írói karakterem: 
gyermekkori gyönyörködéseim a tavaszban, búza közt viruló lúdnyakban, jégtükörben: lírikus 
ellágyulásaim, tréfakedvem, fogékonyságom a kedvesség iránt”. (59) 

A szenvedést is innen közelíti meg, mivel a kiszolgáltatott lény szenvedése extázisra ─ 
együttszenvedésre ─ nevel. Dickens, Hugo és kiváltképpen Dosztojevszkij művei feltárják 
előttünk, hogy az effajta szenzibilitásban a társaslét, „a nyáj-ösztön rezeg”, ami azon alapul, 
hogy „másoknak a szenvedését érzelmileg fogjuk fel” (76). A megalázottaknak, „a nőnek, 
gyermeknek, védtelennek, ártatlannak tehetetlensége” ezt az érzelmi reakciót társas 
fogékonysággá, szimpátiává lényegíti át. A gyermeki világviszony effajta felfogása a személyes 
identitást hivatott ösztönözni, amennyiben megőrződik az érett korban is, de nem infantilis 
naivitásként, hanem az egyszeri élmény részleteire, azok állandó változására különösen 
fogékony attitűdként. Ennek hatására ugyanis ráviheti érzékenységét mindenfajta 
másféleségre: erre a konkrét kőre, erre a konkrét virágra, erre a konkrét bogárra. S általuk, 
rajtuk keresztül pedig minden Egyes és az Egyetemes léttel „intim”, „bensőséges”, „testvéri”, 
Szent Ferenc-i érintkezést alakíthat ki. Nem panteisztikus, hanem perszonalista ─ azaz 
polifonikus ─ rend ez. Ezzel magyarázható az egyébként visszafogott Gárdonyi heurisztikus 
felismerésekkel övezett Dosztojevszkij-rajongása. Az én falum hangulatát uraló egyéni 
(gyermeki) és társas (paraszti) képződményeinek líraisága a regényben „fanyar idillé” (Sík 
Sándor kifejezése) transzformálódik. 

A poétikai eljárásrend a regényben az, hogy a szemantikai sűrítés szimbólum- vagy 
allegóriateremtő eljárását az író kiegészíti a szemantikai innováció prózanyelvi 
képződményeivel, ami a figuratív és narratív megnyilatkozások korrelációját feltételezi; azaz 
nemcsak a jelképek sűrítését szolgálja, hanem jelentéstartományuk tematizálását úgyszintén. 
A narratív beszédmód hatására viszont a tematizált szemantika cselekményképző tényezővé 
alakul át.  

A Te, Berkenye című regényben egyrészt például azt olvassuk: „És a szívük remegett, mint 
a víztükör. Mint a gordonka húrja, mely a boldogságról zenélt a nyári éjnek.” (223) Másrészt ─ 
az elbeszélt események szintjén ─ azt, hogy ez nemcsak a „mint” szférájára érvényes, hanem 
valóságosan ez történik a Balaton parti éjszakában. A cselekedetek ─ és nemcsak a szavak és 
trópusok ─ szintjén. A metaforikus kifejezés a szereplő önszemléletét juttatja érvényre, amely 
másnapra álomnak bizonyul. Gárdonyi nyomban jelzi, hogy egy bizonyos irodalmiaskodó 
nyelvhasználat már rögzített szimbolikája itt a ludas: „Pityó édes szavakat sóhajtott. Júlia is 
megszólalt, mint az álmában pityegő madárka.” (223) Pityó „pityegő”: a próza destabilizálja a 
madár-hasonlatot, nem engedi rögzíteni ezt a jelentést, eltávolítja a prózanyelvi képződmények 
köréből. A tematizált szemantika már nem a „lírai” beszédmód sajátossága, hanem a paródiáé. 
A szimbólumalkalmazó megnyilatkozás a hősé; a prózanyelvi diszkurzus megjeleníti annak a 
szentimentális kánonhoz való odatartozását: „A szó ömlött belőle, mint a láva”. (uo.) Ennek 
nyomatékosítására szolgál az egyik hangszer hangzása, amely Júlia befogadását jellemzi: „A 
dallamot a gordonkás vezette, s a mély hang édes bűbájjal áradt szét az éjben”. A válaszoló 
emberi hang, a „sóhaj” viszont a fuvola hangzását idézi. A szóáradatnak meg a kísérő 
gordonkaszólamnak kitett partner végülis elalszik. Ily módon az irodalmi sablonokat használó 
─ s ezalatt a reális emberi kapcsolatot elvétő ─ szómágia hatalma nyilvánul meg, a szerelem 
hiteles nyelve nem tud megvalósulni; méghozzá éppen már kanonizált, irodalmi sablonjainak 
uralma okán. De a kétszólamú megnyilatkozás már megképződött: az „édes bűbáj” 
képződményeivel szemben a keserű „sóhaj” kontrapunktikus szólama. 

Gárdonyi a Mesterkönyvben is együtt alkalmazza a két eljárást. Erről a Tömörítés és 
részletezés című fejezetben külön is értekezik. Hangsúlyozza, hogy a jelenetek igen rövidek és 
vázlatosak lehetnek. „Semmike, de a poétikus részek lehetnek elnyúlók”. (101) Tehát nemcsak 
sűrítésről van szó. Mivel a szituációra redukált cselekmény esetében nem a történet, hanem a 
mondása nyomul előtérbe: az elbeszélői digresszió részletei „[…] azért érdekesek a hallgatónak, 
mert az elmondót karakterizálják”. (uo.) Az elmondó beszéd ellentéziseit az elmondottak, azaz 
az alak karaktere és a karakteres szó tekintetében, vele kisebb-nagyobb polémiában, mert az 
„karakterisztikus az elmondóra…” (uo.). A szereplőszó és a szövegszó interferenciája ─ az 
elemek imitáción, stilizáción, irónián, paródián alapuló kölcsönhatása ─ konstitutív 
képződménye a prózanyelvnek, de külön nyomatékkal érvényesül a személyes elbeszélés 
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műfajaiban. Itt különösen indokolt a „Grácia”, az artisztikus formák kerülése, a részletekre 
mint kétarcú benyomásokra kihegyezett figyelem, valamint a cselekmény vázlatossága, akár 
töredékessége is:  „Az elsőszemélyű elbeszélés akármilyen hézagos, darabos, töredékes lehet 
[…]” (101.). Mindez fokozza a szöveg enigmatikus tömörségét. 

Gárdonyi szövegeiben ─ láthattuk ─ maguknak a hangszereknek is ez az együttrezgése, 
érvényesül, mint a fuvoláé és a gordonkáé a Te, Berkenye című regényben, vagy a kürté és a 
harangé A kürt című elbeszélésben.  

  
 

Ellentételezés és extázis 
 
A Pityó és Júlia szerelméről szóló regényi alaphelyzetben (a „nagyjelenetben”) az öreg 
Berkenye elbeszélése a visszatérés történetét hozza létre, melynek hatására cselekvése a 
megtérés szituációjává avatja ezt a beszédhelyzetet. Ily módon – a visszatérés és a megtérés – 
ténylegesen a tér narratív temporalizálását valósítja meg és az öneszmélés nyelvi közegévé 
fordítja azt át. A cselekvés „terének” ezért az út lesz a jelképe, ahol a próbatételek történnek 
meg. Ennek az életúttal való azonosítása elbeszélést, kiválasztást és összeszerkesztést, azaz 
verbális diszpozíciót és kompozíciót feltételez. Az így megkomponált szövegbe helyezett 
életvilág egyszeri történetként tárul föl az eszmélkedő elbeszélő számára. Saját 
megnyilatkozása alapján viszont, mely a próbatételek értelmezését is magában foglalja, ez a 
verbális „út” immár egy szövegben – a belső beszédbe foglalt vallomásban – testesül meg. A 
megtérést eredményező visszatérés az élethelyzetekre, következésképpen konfesszióval, az 
identitásválság bevallásával zárul. A szöveg itt vázolt fölépítése síkváltásokról tanúskodik: az 
elbeszélés a visszaemlékezés mentális műveleteit (a felidézés és feledés játékát) szemantikai 
műveletekké alakítja át a prózanyelv figuratív képződményeinek – így a vonat metaforikus 
alkalmazásának – köszönhetően. Ugyanezt a szerepet tölti be a vonat a szimpátia témájának 
szentelt Dosztojevszkij-regény, A félkegyelmű jelképrendszerében. 

A cselekményfordulat a vonatra való felszállással kezdődik a térben és a vonatra való 
visszaszállással végződik a jövőre nyitó eszmélkedés személyes szövegében: „S mintha azon a 
vonaton utazták volna át az egész életüket. – VÉGE.” (249.) Az Anna-bálba, Balatonfüredre 
induló valós közlekedési eszköz Pityó és Júlia egymáshoz való közeledésének és az első lényeges 
döntésnek a helyszíne, mely az „orvos vagy ügyvéd”, „az adás vagy kapás”, a „szegény és a 
gazdag”, az „úr és a koldus”, a „szeretet és a gyűlölet” dolgában is köztes pozícióba helyezi a 
fiatalembert. Ez a reália a szövegvilágban a prózanyelv szemantikai transzfigurációinak 
köszönhetően az „egész élet” jelképes kifejezésévé lényegül át9.  
 A vonat – ez a „Hatalmas Harmadik”, az én és a te deiktikus megkülönbözetését szanáló 
képződmény, költői regiszterben a vonzalom jelképe. A széttartó négylovas hintó és a 
parasztkocsi, illetve a révbe érést ígérő hajó alternatíváját fölülíró szemlélet jelzéséről van szó, 
különös lehetőség megnyitásáról, amely kizárja, hogy a „pénzes”/„pénzetlen” ellentétpárja 
alapján értelmezze sorsát a beszélő. A „Mintha” azt a köteléket jelöli, amely egybefonja 
mindkettejük életét, vagyis a vonzalom kiiktathatatlan hatalmát jeleníti meg. A házasságkötés 
lehetősége, melyet a hajó tihanyi révbe ─ a leánykérés helyszínére ─ érkezése volna hivatott 
jelképezni, nem realizálódik. Elmaradása megakadályozza, hogy az első, elementáris vonzódás 
létrejöttének eseményét kiszorítsa az intézményes egybekelés szüzséje. Ily módon a happy end 
kihagyása az elmúlt időben – paradox módon – időbelivé, mindig jelenvalóvá teszi, egy „egész 
élet” tartamára terjeszti ki a kíváncsisággal, tetszéssel, vonzódással és első szerelemmel 
kezdődő páros-lét megélésének, az együttlét élményének a súlyát. Az így megszenvedett 
tapasztalat egzisztenciális értelme a történet végén a narratív megértés során tárul föl. Tehát 
az eszmélkedés aktusában változik át a vonzalom feltétel nélküli odaadássá, az érzelmi 
kapcsolat életvezetési mintává. A „vonat” ebben, az életidő egészére vonatkozó utalásában azt 
a nem anyagi-motorikus erőforrást is megtestesíti, amely állandóan úton tartja és viszi előre a 
páros-lét oldásainak és kötéseinek, az apátia és a szimpátia kitöréseinek kitett szereplőit. A 

 
 
9 A vonat-vonzalom etimológiai metafora tematikus, poétikus, nyelvi és kulturális funkció-együtteséről (Az a hatalmas harmadik 
című regény elemzése kapcsán) világos képet ad KOVÁCS Gábor 2011, 29–50. 
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vonat a létszerű állandó, mint hajtóerő szerepét reprezentálja az epizodikus változók végtelen 
sorában. Azokban, amelyekben hol parasztgyerekként, hol ábrándozó ifjú szerelmesként, hol 
ügyvédként, hol bosszúálló milliomosként, hol meg vénemberként való cselekvését lokalizálja 
utóbb elbeszélőként Berkenye. A vég felől elrendezve azonban föltárul, hogy egy dolog 
mindvégig változatlan maradt: a Júliához való feltétlen kötődése, amely most az életvilágban 
gyökerező köteléknek bizonyul; amely külön-külön futó sorsukat egységbe emeli, „egész 
életüket” életegésszé, megismételhetetlen konkrét értelmi egységgé s értékké avatja. 
Fölülemeli az epizódok empirikus valóságán, ahol a szegénység és a gazdagság, a vágy és az 
elégedettség ökosztázisa uralkodik: „Azok pénzetlenül is azok között, akiknek mindenük van. 
Ő pénzesen is azok között, akiknek nincsen semmijök.” (249.) A van mint odaadó jelenvalóság 
nem függ a minden vagy a semmi kategóriájától.  

Ami jelen van, „azok között” létesül, akik ezt áthidalják: a Mi tudatát kialakító, a számszerű 
kettősséget meghaladó, megszenvedett páros-egység. A „pénzes” is meg a „pénzetlen” is lehet 
odaadó. A „között” ─ ez a „hatalmas harmadik” ─ két dolog kölcsönhatását közvetítő 
fénynyaláb ebben a szimbolikában; nem tér, hanem térköz: Gárdonyival szólva, a „rezgés” és 
„sugárzás” szférája. E szavakkal a személyes diszpozíció kétarcú megnyilvánulását írja le: 
egyfelől a mentális jelenlét felfokozott, általában túlcsorduló s ennek következtében kifejezést 
inspiráló helyzetét ─ a „szív rezgését”. Az ihlettel gyakran társított jelenség az alkotó invenció 
működését jelképezi; s e helyzet közlésre irányuló, nyelvhiánytól hajtott késztetését: „[…] mert 
már maga az élőszó rezgés”. (68.) Másfelől a diszpozíció feszültségében érlelődő beszédigény 
magának a kifejezésnek a modalitását határozza meg ─ a „szív sugárzását”. A vázolt kétütemű 
jelenbe helyeződési eseményt ─ Gárdonyi szerint ─ empirikusan nem lehet megközelíteni: ez 
ugyanis a személytörténet folyamatában megmutatkozó ─ testi és tudati azonossága kereteiből 
kilépő ─ szubjektum kifejlésének útja, s a már említett önmeghaladás eredménye. Jelen 
esetben az érzéki szerelem felfüggesztésének s ezúton a vonzalom prolongált fenntartásának 
következménye, ami „ihletforrásnak”, elbeszélésre késztető inspirációnak bizonyul. A 
vonzalomból sarjad ki az odaadás transzcenzusa ─ hol a szóba, hol a zenei hangzásba, hol a 
színek és vonalak nyelvébe, a médiumukká válás pillanatában. Így jönnek létre a részesedő 
jelenlét szituációin alapuló ─ magán az életen túlmutató ─ páros-lét ontológiai 
apriorizmusának leghitelesebb művészi diszkurzusai.  

A láthatatlan ember Gárdonyi itt vizsgált regényében a szerelem hiteles költői nyelvének 
szubjektuma. A szimpátia ─ ez a hatalmas harmadik ─ primordiális emberi tapasztalat: sem az 
egyik, sem a másik félnek nem áll módjában hatóerejét kiiktatni vagy akárcsak befolyásolni 
is10. Nem véletlen, hogy egy másik Gárdonyi-műben is az életet megértő eszméletnek ─ az 
önmagával ütköző ember heurézisének ─ metaforája ugyanaz: „A vonaton egyszer csak 
megütközéssel eszmélkedek, hogy egyre a lányra gondolok, s örülök” (GÁRDONYI Géza 1962a, 
179.). A láthatatlan ember tehát nem a lírai szubjektum vagy az élmény alanya ─ a láthatatlan 
ember a narratív öneszmélés szubjektuma. 
 
 
A külpontosított identitás 
 
A alanyi jelenvalóság11 kialakulásának ─ a külsővé tétel ─ stációiról volt szó a fentiekben, amit 
„extatikus” jelenlétnek tekint Gárdonyi. Olyan kivetítés ez a spáciumba, mint amilyen a Júlia 
hangoltságát minősítő „sóhaj” a kibocsátó testhez, jelesül, a csókban összpontosuló korpuszhoz 

 
 
10 Ennek legnagyobb művészei Cervantes és Dosztojevszkij; legjelentősebb bölcselője Max SCHELER 1913. 
11 Dosztojevszkij a paradoxonok emberének nevezi, amit létstátuszából vezet le, mivel intranszparens, önmaga számára sem 
evidens identitással felruházott lénynek tekinti („Az ember titok”). Ezért egzisztenciális problémája az önmegértés, ami egyben a 
világértés előfeltétele. Legrelevánsabb diszkurzusa a regény mint személyes elbeszélés, az öneszmélés költői műfaja. A „harmadik” 
dimenzió képviselője, a saját és idegen, a „hős” és a „féreg”, a szent és a profán megkülönböztetésének abszolutizálását felfüggesztő 
figura már korai műveiben megjelenik. A Fehér éjszakák hőse magát típusnak nevezi; olyan „átmeneti lény”, „nevetséges ember” 
ő, akinek nincs története, de történeteket mond, amivel a szép ─ a szürke próza világában feltalált „pillanatnyi” szép ─ 
birodalmába, a szöveg világába externalizálja alanyiságát. A krízis és katarzis szituációjára ─ négy éjszakára ─ redukált nagyjelenet 
eseménysora alapján az életegész összefüggését teremti meg az ön-elbeszélés azáltal, hogy a négy helyzetből kialakított szituáció 
egybeszerkesztése aktusában a visszaemlékező hős prózanyelvi írásművet hoz létre, elnyerve így szövegalanyi identitását. (A zenét 
itt Rossini szolgáltatja.) Vö. Fjodor Mihajlovics DOSZTOJEVSZKIJ 1973, 444, 446. 
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képest. A holdvilág sugarától kísért sóhaj, a „csók beszéde”, amikor a zenei hanghoz 
hasonlatosként észleljük, egycsapásra saját formára tesz szert, érzékiből önérzékelési, innen 
pedig spirituális szférába emeli a szubjektumot. Itt akár valamelyik Holdfény szonáta is lehet 
e megnyilatkozás tonalitásának egykorú kulturális megfelelője a zongoraművészet világában12. 
Ezt a láthatatlan embert jeleníti meg a perszonális elbeszélésben az eszméléstörténet, amit az 
író egyfajta regényi metatémának tekint: „Témák témája: a nagy ellentézisvég felé vergődő 
szív.” (62) 
 Az elbeszélés prezentációjában természetesen a vonzalomnak is van az érzéki-érzelmi 
megnyilvánulást meghaladó, extatikus fokozata. Ez az alkotásban testesül meg, mely túllép 
magán az alkotón és verbális ikonná avatja egyszeri megnyilatkozását. Ezért a vonat diszkurzív 
megközelítésben már nem két ember érzelmi azonosulását jelképezi, hanem a poieszisz 
megokolását e kötelék felől. Azt, hogy a költészet a nyelvi alkotásban értelemmel ruházza föl a 
páros-lét élményét, a szimpátiát spirituális és kulturális funkciója felől világítja meg. Az erósz 
szintjén megfogant kötelékben ─ Gárdonyi szemlélete szerint ─ a poesziszre vonatkozó igény 
jut kifejezésre, a költészet szférájába való átlépés inspirációja: „A nagynovella képe egy vasút 
ábrája lehetne, amelyen egy vonat halad, s az út mellett telegráf-oszlopokként szituáció és 
szituáció. A lokomotív neve pedig: karakter.”(77.) Az út a szituációk sorát, a lokomotív, azaz a 
karaktert feszítő kontraszt olyan hatóerőt reprezentálnak, amelyek az önnön ellenpólusát 
fölismerő személy dinamikáját jelképezik: cselekvéseit, melyek váratlanul szembe állítják 
önnön karakterével s annak „tengelyével”, a fösvénységgel.  

Mindez meghatározza a „komponálást” is, mely a finálé, az „ellentételezésvég” felől is 
megformált: „Az eleje a műnek igazítandó a vég szerint. Például az Isten rabjai-ban a kertész 
és a liliom.” (77.)13 A pénzes és pénzetlen, a minden és semmi ellentéte látszólagos: a van a 
köztes ─ eseményes ─ szférát alkotja. Júlia (és a Fülöp család) gazdagból szegény lesz; 
Berkenye ─ fordítva ─ szegényből dúsgazdag. A fordulat külön-külön mindkét sors 
vonatkozásban gyökeres. De nem ebből áll „egész életük”, ami kiderül, amennyiben az életet az 
elbeszélt valóság felől értelmezzük, mivel a narratív értelmezés már kiváltja az igazságigény 
jelentkezését, jelesül azt: milyen szuverén, saját arculattal rendelkező világot alkot az adott 
páros életegész a létben. Milyen habituális, majd spirituális s végül értelmi konkrétumokban 
ölt testet. Valamint, hogy működik a „láthatatlan ember” alakját feltáró költői diszkurzusban, 
amely az élni empirikus és mentális valóságának képét a lenni – a nyelvben és alkotásaiban 
benne lenni – alakzataival egészíti ki. A beszédben, valamint a zenéhez és a kontrapunktikus 
szerkesztéshez közelített próza nyelvében lel ugyanis távolságra ─ külpontosított alanyiságra 
─ az individuum: „Ahogy a hegedűben a szép hang minden, írásban a mondat, amelynek 
szépségei: rövidség, könnyűség, ellentézis, ellipszis, allúzió, épitet rare.” (56.) Itt találjuk 
Gárdonyi megújított prózanyelve kapcsán az indexikus tömörség egyik frappáns magyarázatát 
is, amit ő rendre szembeállított a mimetikus szemléletesség művésziségével, a nagyepika 
ikonikusságával.  
 A regényszöveg utolsó mondatai az elbeszélt történet szerkezeti elvét még a szó szintjén is 
érvényesítik. Ebben a prózában szó és mondat a szöveggel egyenértékű képződményeket alkot: 
„[…] az írandó ízt éppúgy egy mondatba foglalhatod, mint az egész regényt foglaltad egy 
ellentézises mondatba.” (74.) 
 
  
A jelenet, a szituáció és a fordított perspektíva 
 
Az ellentézis, az extázis és a szituáció tehát a leggyakrabban leírt szavak, amelyek 
Dosztojevszkij idézése kapcsán előfordulnak a Mesterkönyv jegyzetei között. Az alaphelyzet 
szerepének növelése a cselekményesség, és az extázisé a szemléletesség rovására ekkor 
különösen nagy hangsúlyt kap Gárdonyinál. Ennek kapcsán a megjelenítés módját is fontos 

 
 
12 Beethoven nagy bizonyossággal, ám Debussy sem kizárható, tekintettel arra, hogy 1910-ben Budapesten szerepelt 
zongorahangversenyen. Az ekkor már Európa szerte híres zeneszerző és zongoraművész fellépése aligha kerülte el Gárdonyi 
figyelmét.  
13 E szerkesztésmód indoklásakor Dosztojevszkij mellett Poe neve is többször megjelenik. Gárdonyi ismerte A hollót és A 
műalkotás filozófiáját. Vö. GÁRDONYI Géza 1974, 64., 65. 
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kiemelni: a cselekményt kontúrosan áttetszővé ─ „vázlatossá” ─ redukáló műveletre gondolok. 
A félkegyelmű olvasása kapcsán írja Gárdonyi 1918. október 22-én: [arra] „Világosodtam rá, 
hogy a való élet történetei csak egy jelenet. Az előzmények meg kiegészítések igen-igen 
vázlatosak.” (29) A megoldás abban áll, hogy az elbeszélés alaphelyzetének pontszerű idejében 
és terében végbemenő fordulatszerű esemény, néhány órát felölelő keretébe integrálja a 
történet egészét14. S nem megfordítva – az eseményt az élettörténetbe (miliőbe, sorsba, 
nevelődésbe, utazásba, nemzedékváltásba stb.). Narratív részletezés csak egy „nagyjelenetet” 
illet meg. Ilyen esetünkben Berkenye szilveszteri, „második” találkozása Júliával, ahol 
ellenpólusokat két beavatás alkot: a krízis előtti (fiatalkori) és a krízistapasztalat utáni 
(érettkori) helyzetek ─ a cselekménytörténet és az elbeszélésesemény idejének, szituációinak 
─ konfigurációja.  

A jelenet nem a térben elhelyezkedő környezeti és természeti objektumokat tárja elénk, 
hanem ─ úgymond eseményszerűen ─ az egyszeri megjelenésüket a szereplők előtt. A narratív 
jelenet prezentálja, a jelenbe helyezi az egykor élményekkel telített térbeli valóság reflektált 
benyomásait; a dolgot is meg affektusát is, s a szereplőre kifejtett hatását, de immár az 
életegész összefüggésében; létrehozza anyagi-alaki reprezentációin túl epifániáját is: „Pityó a 
tihanyi hegyet és klastromot bámulta, amint a víz tükrében fordítottan is látszott”. (212) 
Kapaszkodik föl a hegyre, a nagyvilági Anna-bálos társaság körébe ─ ezzel a saját térrel, a 
kastéllyal szemben elhelyezkedő baromfiudvarral való szakítás szándékát jeleníti meg a 
cselekmény, s a hegy és a torony révén a föltörekvő ambíció útjának jelképét állítja elő az 
elbeszélés szövege. De az „elég nagy sírnak” (238) tekintett Balaton vízében, ahol ezt 
megelőzően egy ember lelte halálát, – ellenpontozva, fordított perspektívában – ott látja a 
szereplő e törekvés következményét is: „A parti vízben mindenfelé emberfejek és meztelen 
féltestek nyüzsögtek. […] A víz képe olyan volt, mint amilyen a Vörös-tenger képe lehetett, 
amikor a fáraó hada kepickélt a hullámaiban”. (213) 

A víz felszínén és a víz mélyén a testek más-más alakot öltenek. Néha „féltestűek”, mint a 
balatoni vízi tündérek, a hableányok. (Van, hogy Júlia, pontosabban a benne feltámadt 
érzékiség jut kifejezésre ebben az alakmásban Berkenye előtt15.) A társadalmi ambíció 
természetes ellenpontját Júlia képviseli, nem a pályavezetés, hanem a privát együttlét 
értékeinek alternatívájával. Nemcsak térszemléleti képében, de a gondolatban és a nyelvben is 
ott az ambivalencia: 
 

Elámult, mikor a Balatont meglátta. 
– Mennyi víz! Ki issza meg ezt a sok vizet? Hogyan nem gondoltak arra, hogy lecsapolják és bevessék! 
Azonban, ahogy a túlsó partot mérte a szemével, Júliára gondolt. Talán épp ott áll a parton.  
S a szíve sebesebben dobogott. (211) 

 

Az egyik a látás szerve, a másik a keresésé. Gárdonyi többször hangsúlyozza az érzékelésen 
alapuló látvány és az érzésen alapuló egyszeri meglátás vagy látomás különbségét. Utóbbi 
alkotó invenciót igényelve túllép a befogadáson. Mást lát a szem saját mértéke ─ a retina 
működése ─ alapján az érzéki valóságban, és homlokegyenest mást a vágy és az élmény ─ a 
„szív rezgése” ─ alapján, ill. az utólag láttatott valóság narratív értelmezése tükrében. Az 
elbeszélői beállítás a Júlia hiányát átélő, a vágy aktusában megjelenő alany diszpozíciója 
alapján közelít ifjúkori alakmásához. Ily módon Berkenye saját megnyilatkozásának „hősévé”, 
regény-figurává lényegíti át múltból megidézett alakmásait. A hiány gerjeszti a vágy erejét, 
amit a szívdobogás fokozódásával fejez ki az író.  

Feljegyzéseiben Gárdonyi így fogalmazza meg a perspektívatöbbszöröződés műveletét: „A 
legerősebb rezgések a szituációk, mikor nagy érzések állnak egymással szemben. Minden 

 
 
14 Hasonlóképpen ahhoz, amit A félkegyelmű nyitányában tapasztalunk, ahol a többszáz oldalas regény szövegének jó egyharmada, 
(az Első rész) olvasható egy nagyjelenet kapcsán, melyben Nasztaszja Filippovna születésnapi estélye és Miskin váratlan Pétervárra 
érkezésnek pillanata kapcsolódik össze. Az előzmények ebben a szituációban előadott, egymással polemizáló „rövidtörténetek”, 
„betétnovellák”, személyes elbeszélések sokaságából derülnek ki, egy nagy ─ sokszereplős ─ dialógusban, ahol az elbeszélő alig 
kap szerepet. 
15 Vö. „Pityónak még mindig rajta volt a keze, a Júlia puha meleg kezecskéjén. S nézte a leányt a holdfénynél. Az a rózsapártás szép 
fej, a barna köpönyegből kiemelkedő szép leányarc... Mintha a Balatonnak egy tündére ülne mellette […]. A tájra hallgatás 
telepedett. A vízből felcsobbant olykor egy-egy hal.” (222) Júlia maga is „egy leányfejű hal” (221) fölvetődését várja a víztükör 
felszínén pásztázó holdsugár rezgéseiben. 
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ellentézis. Szívextázis.” (78) Láthattuk: a víz és a part, a hajó és a vonat, a mély és a felszín, a 
hal és a test, az út és a torony, a látvány és a látomás, a szem és a szív.  Még az alkotó invenció 
forrása is ez: „Az ihlettel írt mű vagy művész azért hat, mert a rezgés rezgést kelt a szívekben.” 
A narráció kiemelt tárgyát is benne látja az író: „Csak a szív történetét írd.” (75) 

De ekkor a sugár lesz a hős attribútuma. Gárdonyinál bárminek lehet sugárzása: az apró 
bogártól kezdve a kozmikus objektumokig. Ugyanis – Pascalhoz hasonlóan – a véges dolgok, 
illetve „a kicsi végtelensége és a nagy végtelensége” érintkezésének pontját ─ mint a szép 
forrását ─ mindenben tapasztalhatóvá akarja tenni: „Különösen a természet életének apróságai 
a végtelenséggel való érintkezések” (81). 

 Ebben a beállításban a hős látni képes a nem láthatót ─ most éppen Júlia látomását alkotja 
meg, a vágy igazi tárgyának képét16. Tihanyt és a Balatont csupán bámulja, csupán szemléleti 
képei ─ nem a lény lényege, hanem létező reprezentációi ─ kápráztatják el (frakkok, kalapok, 
atillák, kokárdák, gombok stb.). Az alaki vagy képi reprezentációk világa torzítja a három 
dimenzióval rendelkező realitást. Ezért képződik meg travesztív, kifordított láttatása is 
regénynyelvi modelljében. 

A végtelenből kibocsátott sugárnak ─ szakszóval ─ az téridő görbületi perspektívája felel 
meg. Jelesül az, ahonnan a leírt kétarcúság, az időbeli jelenvalóság befogható. Gárdonyi ezt írja 
az epikustól eltérő perspektívaképzésről, midőn a festészeti jelenethez közelíti a prózanyelvi 
eljárást: „Perspektíva: ahogy a festő csak egy jelenetet ad a történelmi képen, de abban az egy 
jelenetben benne van a múlt és a jövő...” (105) 

Vagyis, ami nincs, itt van az is a képen. Tudniillik a rejtőzködő végtelen a képen látható 
részébe implikálva – indexálisan, azaz egyidejűségében. Az író szerint az elbeszélésben ebből, 
a cselekvés világát kondenzáló jelenetből olvasható ki, hogy a hős „Minek és milyennek érzi 
maga-magát?” (29) Ennek az önérzékelést – pontosabban fordulatait – feltáró jeleneteket kell 
a szövegvilág kitűntetett tárgyává tenni, mivel az elbeszélés alkalmas arra, hogy a jelenvalót és 
a jelenvoltat egyidejűségében prezentálja, egyaránt mutassa oknak és okozatnak. 
 A szónak is van „sugárzása”, amivel saját gondolatára vethet fényt a beszéd alanya, kívül 
kerülhet saját csapdáján (Hegellel szólva: az „ész cselén”), és egy másfajta végtelenbe, a nyelvi 
univerzum nagy idejébe vetítheti, s annak kontextusában értelmezheti az elme működését és 
produktumait. Nem kifejezi, ellenkezőleg ─ a költői szó távolságot teremt a gondolattal 
szemben. A szövegben, amikor ezt az eseményt leírom, kívül kerülök gondolatomon, s akkor 
az elmét fogságban tartó fogalom vagy kép olvashatóvá, azaz értelmezés tárgyává válik, mert a 
leírt szó az írásmű egészével, a megnyilatkozás valamennyi szavával korrelatív viszonyba kerül: 

 
A gondolat, ahogy megszületik, meztelen. De leírom úgy. S utána más szavakba öltöztetem. Megkapom egyben 
a háttéri rezgést, a nagy perspektívát is, amelyben egy-egy szó reflektorként vet sugarakat maga körül. Így nyer 
a mű eleven életet. (55) 

 

A szó ugyanis megszólalása, egy beszélő lény egyedi megnyilvánulásaként értendő; ebben a 
perspektívában él eleven életet, jelesül, amikor az emberben is, nyelvében is meg művében is, 
─ művének előállításában ─ egyidejűleg működik közre. Ha ily módon a szó oka is meg okozata 
is a szövegműnek, különös önértékű világot tud alkotni, mely megszólítja olvasóit. 

Júlia kismadárként „pityegve” szól Pityóhoz a padon, aki viszont leginkább „pörölve” beszél, 
mert rövidesen egy egész életre szólóan a „pör” retorikája, a jogi beszédmód lesz nyelvi etalonja 
és – Fülöpék „elpörölt” holdjainak birtokában – a milliomos ügyvéd karrierépítésének 
leghatásosabb eszköze. „Nagy perspektívát” egyetlen szó is létesíthet, amennyiben 
reduplikációi a történet lényegi magváig képesek átszőni a szöveget. Gárdonyi, midőn 
szövegképződményt formálva, „más szóval” mondja a szót (177–214), a predikátum helyett a 
narratívumra, a cselekvés eseményaspektusára helyezi át a beszéd centrumát: „A megijed szó 
helyett az van az írásban [Péter kapcsán János evangéliumában], hogy »magára kapta az 

 
 
16 Ebben látja a nagy francia gondolkodó lényegi viszonyát a léthez, melyet az ember „nagysága” és „nyomorúsága”, illetve az 
Értelem és a Szív – tehát az intellektualitás és a szenzibilitás – pólusai között közvetítő, ambivalens jelenségként írt le. Vö. Blaise 
PASCAL 1983, 30─39. A Mesterkönyv írója ezt nevezte a paradoxonok költőjére, a francia bölcselőre és tudósra hivatkozva, „írói 
becsületnek” (56). Mivel ez a digressziókban kifejtett, szemantikai antinómiákkal dolgozó, a „szív rendjét” követő indirekt 
beszédmód kizárja a dogmákat erőltető tanulság érvényesülését az irodalmi megnyilatkozásban, melynek etalonját a bibliai 
elbeszélés szövegében látta. 
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ingét«. Ez a tiszteletet is kifejező cselekedet remekül karakterizálja az ijedtséget is, az 
embereket is…” (132). Hasonlóképpen bontja elemeire az indulatokra alkalmazott fogalmakat: 
„A szerelem meg a harag szótára csupa metonímia. »Elvinnélek, mint a nap a harmatot!« stb. 
Mennyi kép és képszó ebben az egy mondatban!” (132) És egy kis történet! A beszédegységek 
„más szóval”, „más mondattal” és „más történettel” megvalósított újjáírása kétoldalú 
szabályozást realizál a művészi próza szövegében, a narratív és a metaforikus jelentésújítás 
kölcsönhatását biztosítva. 
 Hogy a tér látható és láthatatlan, lezárt és nyitott, véges és végtelen összetevőkből áll, azt 
Gárdonyi a sugár motívumával teszi megközelíthetővé, amely egyszerre fizikai, szimbolikus és 
metafizikai fogalom. Ezért a perspektívatöbbszörözés, amely az optikai és az affektív 
tapasztalat, illetve az immanens és transzcendens létmód kölcsönhatását teremti meg: 
 

Minden téma a végtelenség egy sugara alá állítandó. 
Ami a szívből jön, a végtelenségből jön, s ami a végtelenségből jön mindenkinek kincse. 

A szív művei halhatatlanok. (60) 
 

Csak a végesre vonatkozóan tételezünk „egyenes” perspektívát és három dimenziót, a 
végtelennek nincsenek ilyen mutatói – csak sokpólúsú kisugárzás jelzi létét. A szív műve tehát 
az ember extrapolációja saját testén és rögzített önképén kívüli szférába, éspedig a „nagy 
perspektíva”, vagyis a végtelenbe nyúló síkgörbe, a paraboloid többszöröződés 
követelményének megfelelően. Más megfogalmazásokból az is kiderül, hogy a fogalmak mögött 
megbújó képzet, képzelet s az őket gerjesztő vágytól szabadul meg e sokszorozottan extatikus 
pozícióban a szereplő: „Jókai művei édes szemléletei az olvasó fantáziájának, szóval 
szemléletek; az én műveim érzések; más nézni a hőst és más érezni”. (60) Az „érzés távlata” 
Csontváry Kosztka Tivadar felfogását és festészetét idézi föl17. 

Értelemszerűen, nem a szemléleti kép esztétikai státuszát kell fokozni az irodalomban ─ a 
falusi emberből például „díszparasztot” csinálni ─, hanem hordozójának és utaltjának 
eseményként realizálódó történetét szükséges megalkotni, miáltal a kép keletkezése, időbeli 
létmódjai is megjelenítésre kerülnek.  
 

Az íróművészetben nem a szemnek megjelenő valaminek kell szépnek lennie, hanem a hatásnak. Tehát sohase 
a jelenség legyen szép, hanem az az érzés, amit a jelenség mint történet vagy történetrész kelt az olvasóban. Ma 
már képtelen bábok azok a regénykisasszonyok, akik mindig csak szerelmet lélegzenek, sóhajtást emésztenek, 
mindig tiszta-szépek, noha sohasem mosdanak, sohasem rekedtek, sohasem sáros a cipőjük, s más efféle. (54–
55) 
 

Az ily módon eseményesített jelenet alkalmas az alkotóerőt mozgósítani az olvasóban, az 
„alkotótárs” intellektuális izgalmát és kihívását róva reá: 
 

Az író hatalma nem abban rejlik, amit mond, hanem amit az olvasó fantáziájával mondat: ahogy az olvasó 
fantáziáját működteti. 
Semmit ki ne mondj, amit az olvasó maga kitalálhat. (55) 
 

Láthattuk, Gárdonyi a prózanyelv tárgyát egyrészt temporalizálja és narrativizálja: az 
érzelem affektussá lényegül, ha „a jelenség mint történet vagy történetrész” aktualizálódik 
(nem kép, nem analógia, nem fogalom); másrészt új dimenzióba helyezi azáltal, hogy felfedi az 
érzelmi viszonyban lappangó értékorientációt az új, kifejlő alanyiság innovatív metaforája 
segítségével. De csak akkor, amikor a hős (akárcsak Berkenye) átlép az életélmény szintjéről az 
életvilágba, azaz felidézi és saját nyelvébe integrálja az elbeszélés tárgyaként élményeit. Az 
extatikus diszpozíciót a krízis és katarzis lényegi összefüggése viszi bele a történetbe. 

 
 
17 Saját plein air festészete innovációját jelöli meg Csontváry az ─ egyenes perspektívával szembeállított ─ „érzés távlata” 
fogalmával. A szakirodalomban már fölmerült, hogy képeinek téridő „torzításai” rokonságot mutatnak Bolyai János 
térszemléletével. (Vö. NÉMETH Lajos 1970, 243) Úgy tűnik, a három kortárs a paraszféra jegyében tagadja az egyenes perspektívát. 
Ennek euklidészi gyökerű geometriai, „mérnöki távlatával szemben” Csontváry (Önéletrajzában) a „nap-út” idő-ívén elhelyezhető 
nézőpontok paraboloid perspektívarendjét dolgozta ki, „plein air távlatba” helyezve a megjelenített véges világot. Gárdonyi a 
megjelenített világ éteri, „rezgő” médiumát a sugár útjának tulajdonítja. Mindhárman az érzékiben az érzékin túli 
megjelenésmódját érik tetten ─ hol a nyelv, hol a zene, hol a festészet, hol meg a térbeliség eleven tapasztalata alapján. E médiumok 
megvilágításában az érzékelés alanya benne van abban, amit érzékel. Nincs közöttük ok-okozati viszony. 
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Berkenyéről – az író szavaival – elmondható, hogy benne a „vesztes extázisa” (86.) dolgozik, 
ami a „monomániás” gyűjtés áldozatává teszi, s ezzel összefüggésben a gyűlölet démonává.  

Következésképpen a jelenetet – amely egyébként drámapoétikai fogalom – az elbeszélés 
személyes szituációvá lényegíti át: „Dosztojevszkij, ha a folytatáson gondolkodik, a szituáción 
gondolkodik, Gogol a karakterjegyeken.” (88) A hely és a jelenet még nem rendelkezik „nagy” 
vagy „fordított” perspektívával: nincs se kisugárzása, se megvilágítása. A szituációnak mindig 
van kontrasztív párja, egy másik, fordulatot hozó szituáció; az elsőben az identitásvesztés 
történik meg, a másodikban ennek értelme tárul föl az életegész (önmagát benne érzékelő) 
szubjektuma számára. Előbb a narratív megjelenítés, utóbb az egzisztenciális megértés, az 
öneszmélés tükrében. A szituáció abban különbözik a jelenettől, hogy új létmódba helyezi a 
cselekvőt, mégpedig saját teste és szemlélete alakzatain kívül: egy másik cselekvő, egy másik 
miliő, egy másik létszféra, egy másik beszédcselekvés horizontjába. Az áthelyezéssel együtt jár 
a nyelvválság és a közvetítő közeg megváltozása.  

Végső soron a szituáció a „beállítással” – a sugárral jelölt perspektivikus értékorientációval 
– alakítja át a helyzetet a cselekvés világává, ahol a nyelvválsággal egyszerre jelenik meg az 
igazságigény: 

 
A beállítás, a „forma” sokszor fontosabb az igazságnál. Formátlan igazságok értéktelenek. Tanárok írják, nem 

írók. 
Festésben is a beállítás s egy-egy vonásnak, színnek, árnyéknak a kiemelése adja meg a művészi értéket. 
Nem témáról szólok, csak fogásról, mely a legnagyobb érték, a szív-ellentézis körül játszik.” (87.) 

 

A beállítás „fogása” ─ mondja ez a magyar „formalista” ─ avatja a cselekvés helyét szituációvá. 
Nemcsak festmény, zenei hangzás, tonalitás és kompozíció is lehet az emberi hang 
„extázisának” megjelenésmódja18. Éspedig mindenkor a nyelvválság pillanataiban, amikor a 
verbális megnyilatkozás nem tud célt érni a kommunikációban. Ekkor ugyanis kizárólag az 
intonáció és a kísérő gesztus (pl. a tekintet, a kézfogás, az érintés, a csók a diszpozíció tünetei) 
révén zajlik a kontaktusteremtés. 
 
 
A diszpozíció mint „rezgés” – a dimenzió mint „sugárzás” 
 
A Te, Berkenye című regényben a szerelemről való beszéd hiteles szavait kereső, de nem találó 
Júlia számára ugyancsak a zene képez ilyen médiumot, persze együtt az általa „áthangolt” 
szituáció hatásával. A „szépjelenet” közvetítésekor a húr halk zengése (a parton) és a holdfény 
vibrálása (a víztükör felületén) analógiát alkotnak a szövegben. Következésképpen a látvány 
társítása a zenei hangzás tonalitásával az extázist megjelenítő „negyedik” ─ mondhatjuk: éteri 
─ dimenziót realizálja – se nem a fiúét, se nem a lányét, se nem az elbeszélőét; éspedig egy 
képletes kifejezésnek köszönhetően, mellyel Júlia extatikus állapotát („nem én vagyok én”, 
206.) közvetíti az elbeszélés; a rezgéssel jelölt perspektíva-többszöröződést. Ekkor az egyenes 
perspektívát a fordított révén valamennyi ─ végtelen számú, befoghatatlan ─ 
perspektívanyaláb megvilágításába, a sugárzóna közegébe helyezi a prózanyelv.  

E parabolisztikus nézőpontrendszer hatását jelöli Gárdonyi a „sugár” szavával, miáltal közel 
kerül a Bolyai János által felismert „görbe tér” paraszférájának gondolatához. Ennek jelképe 
a regényben a vízfelszínen ─ fordított perspektívában ─ szemlélhető sötét égbolt homorú 
zónájának sugárzó csillagok millióival képviselt alakzata. Hasonló okokból hivatkozik 
Lobacsevszkij felfedezésére Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című regényében, amikor a 
görbe tér indoklására a párhuzamosok végtelenben való érintkezéséről értekezik. Ám ezzel 
ismét Pascal végtelen ─ megszámlálhatatlan önálló világgal rendelkező ─ univerzumának 
gondolatát s az euklidészi „geometriai tér” meghaladását idézi föl. Regényében Gárdonyi 
Júliának tulajdonít e látásmóddal rokon érzékenységet: 

 

 
 
18 A tonális és gesztusos külpontosítás felel azért, hogy a zárlat is a kontrapunktikus rend szerint alakuljon. Gárdonyi erre is említ 
példát: „Az extázis ne fejezze be a történetet, csak feszítse. Vess közbe időt, másoknak más izgalmát, új nehézségeket, testi 
szükséget, bőrérzést stb. Ezek a függesztések megvannak a hegedűben is. Például Chopin kilencedik szerenádja második fele, 
Sarasate kottája szerint. Bár ő csak a végponttal játszik, hogy nem ott végez és nem akkor, ahol és amikor várjuk.” (78) 
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– A hold, – csevegett tovább, – úgy kifordítja a lelket a valójából, mint a zene. Mikor zene szól, másképpen 
gondolkodunk. Az is a végtelenség világából való: a zene, az akkordok.  
 
S ültek szótlanul. 
A zene hangzott, átszállt a fákon, a nádason a víztükörre. S mintha a zenétől reszketne a víz tükrén a hold is és 
körülötte a csillagok. (207) 

 
A sugár és a rezgés a boldog és a szorongó, az „édes” és a „keserű” affektusok képviseletében 
kétféle végtelenség ─ a látható és hallható ─ reprezentációja. Berkenye számára is a „végtelen 
világ” képviseletében megjelenő sugárzóna lesz majd a közvetítő közeg, de az ő 
válsághelyzetében, jóval később, csak az élet végén, a mindent „bearanyozó”, fényhozó érme 
alakjában.  

A kortárs szimbolistáknál is a holdfény képviseli a rejtjelezett, jelrendszerek integrációján 
alapuló érintkezést az érzékin és nyelven túli „mély” egységgel:  
 

Charles Baudelaire 
 
KAPCSOLATOK 
 
Templom a természet: élő oszlopai 
időnkint szavakat mormolnak összesúgva; 
Jelképek erdején át visz az ember útja, 
s a vendéget szemük barátként figyeli. 
 
Ahogy a távoli visszhangok egyberingnak 
valami titkos és mély egység tengerén, 
mely, mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény, 
egymásba csendül a szín és a hang s az illat. 
 
Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, 
oboa-édesek, zöldek, mint a szavannák, 
– s mások, győzelmesek, romlottak, gazdagok, 
melyek a végtelen kapuit nyitogatják, 
mint az ámbra, mosusz, tömjén és benzoé: 
test s lélek mámora zeng bennük ég felé. 
 
(Szabó Lőrinc fordítása) 

Paul Verlaine: 
  
HOLDFÉNY  
 
Különös táj a lelked: nagy csapat 
álarcos vendég jár táncolva benne; 
lantot vernek, de köntösük alatt 
a bolond szív mintha szomoru lenne. 
 
Dalolnak, s zeng az édes, enyhe moll: 
életművészet! Ámor győztes üdve! 
De nem hiszik, amit a száj dalol, 
s a holdfény beleragyog énekükbe, 
a szép s bús holdfény, csöndes zuhatag, 
melyben álom száll a madárra halkan, 
s vadul felsírnak a szökőkutak, 
a nagy karcsú szökőkutak a parkban. 
 
(Szabó Lőrinc fordítása) 

 
A prózanyelvben viszont a szimbólum-jelet a megnevezés, a szó és figuratív mása („más 

szóval a szót”) destabilizálja s új jelentéstársításokkal egyéni figurává ─ váratlan azonosításon 
alapuló, egzisztenciális metaforává ─ teszi. Ez bekövetkezik már a nevet alkotó 
betűkapcsolatok szintjén is. Ami viszont a nézést vonja ki a közvetlen érzéki szférájából.  

A tér legkisebb szekvenciája a regény szövegében a spácium, azaz a két betű között feszülő 
üres tér. Az aggastyánként megjelenő Berkenye előző azonossága alapján ilyennek látszik 
környezete számára: „Az agg valóban olyan mozdulatlan-meredten ül ott, mintha semmi élet 
nem volna benne: elüvegesedett szemmel bámul a hírlapra”. (152) Mert nem lát pénzt, a 
szemnek nincs sugárzása – elüvegesedett. De ugyanakkor áttetsző: bele lehet látni. Legalább is 
Júliának ez megadatott. És rajta keresztül eljutni egészen a láthatatlan ember centrumáig, ami 
majd megbocsátó hangja tonalitásában jut kifejezésre.  Júlia nevének felfedezése a papírlapon 
– ez az, ami újra tevékennyé, „ifjúvá” teszi az aggastyán látását: váratlanul ismét Pityó szemével 
─ a gyermek csodálkozásával ─ kezd nézni Berkenye. Ekkor azonban egyfajta belsőleg 
irányított, a belátás által szabályozott, értelmező figyelmet érvényesít: nem a látható, hanem a 
láthatatlan Júliával, angeloid párjával fűzi kötelékbe.  

Berkenye mint olvasó interpretátorként meríti a múltba a válságért felelős önazonossága 
valamennyi figuráját. Az olvasás a névhez – Júlia nevéhez – köthető élmények felidézését 
jelenti: „Az agg úr mereven néz a névre. Oly mereven, hogy még a keze reszketése is eláll. Csak 
percek múlva szemléli a név előtt, név mögött is a nyomtatást […]” (152), azaz kiemeli a 
személynevet az árverésről szóló hirdetés szövegéből. A fösvénység ennek fényében pusztán 
szerepnek, szublimáción – itt a bosszú halogatásán s optimalizálásán – alapuló viselkedésnek 
bizonyul. A merev tekintetet a bámulat váltja, amikor a név hordozója a maga valójában jelenik 
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meg előtte, s ezzel ismét jelenbe kerül az egykori térbeli – a pávával rokonított, „tündéri” – 
optikai látvány, pontosabban annak aggnőként – fordított perspektívában – előállított 
alakmása. A bámulat nem más, mint a szemen rögzített extatikus – nem báva – jelenlétről, 
fölismeréssel járó, csodálkozó arckifejezésről tanúskodó, tágra nyílt szemállás, melyben együtt 
jelenik meg a cselekvő és a szenvedő alany, a szemlélő és a szemlélt személye. Berkenye Júliát 
csodálva, elfelejti a hosszan dédelgetett bosszút, és visszatér igazi önmagához, a szerelmes 
Pityó habitusához. Persze az érzéki szerelem elmúlt, de az a diszpozíció, önmaga extatikus – 
Júlia szemével való – érzékelése, ami nem a füredi éjszakán, a padon, hanem a szívében történt 
meg, most is eleven. A visszaemlékezés elbeszélése a történetet arra az eseményre redukálja, 
amelyben a szereplő a feltétlen elfogadás élményét kivételes erővel tapasztalta meg – egyetlen 
egyszer hetven év alatt.  
 
 
Típus, karakter, személy ─ a Fösvény 
 
Dosztojevszkij megkülönböztetett zárt és nyitott műfajokat, azaz szatírát és regényt. Az egyik 
főszereplője a jellem, a másiké a cselekvés alapján kerül bemutatásra; az első karaktere 
statikus, s ezért állandó tulajdonságjegyekkel rendelkezik, a másodiké eseményes, s ezért 
radikális fordulat váltja ki identitását, az individuális azonosság átalakulását személyközivé19. 
A narráció szintjén ennek megfelelően hol a statikus állapotrajz ismétlődésére (pl. pikareszk), 
hol meg az extatikus ─ perszonális ─ megnyilatkozásra (pl. vallomásra) épít az elbeszélés. 
Gárdonyi a jelzett kettősséget a karakter egysége és a történet egészlegessége közötti eltérésben 
írta le, a jellemregény és az életregény különbségét hangoztatva. 

Berkenye esetében a „karakter-jegyeket” adó típus a Fösvény. A világirodalmi figura, 
mindenekelőtt a két kedvelt zseni, Molière és Gogol jóvoltából ismerős Gárdonyinak. Az 
eredetiség viszont ebben áll: mi által lesz saját ellenpólusává a szereplő a magyar regényíró 
tolla alatt? A mániás, sőt már-már tüntető zsugoriság, az egykarakterű figura kapcsán Gárdonyi 
azt teszi nyilvánvalóvá, hogy egy ember teljes életének átfogása nem támaszkodhat egy 
bizonyos torzulás fokozatainak bemutatására. A művészet minden életösszefüggésben a lét 
értelmének inkarnációját keresi az emberben, nem korlátozódik egy jellem leleplezésére, 
hiszen a regényben kontextusát az életegész emberének története teszi ki. (Kivételt képez 
persze a szatíra.) A tárgyalt regény is ezt az egzisztenciális megértéshez vezető utat tárja föl: az 
elbeszélt történetben a takarékos élet értelmét világítja meg az író – a fösvénység által torzított 
történet ellenpólusaként. A pénz mértéktelenül odaadó harácsolója váratlanul adósnak kezdi 
érezni magát. Éspedig a társának való odaadás – a feltétel nélküli odaadás – helyzetének 
ismételt megtapasztalása hatására. 

Kérdésünk tehát így fogalmazható meg: hogyan íródik újra a toposz Gárdonyi prózájában, 
annak ellenére, hogy a tipikus jegy megőrződik nála is, de természetesen az ellenpólus 
elsajátításának nagy perspektívája fényében. Berkenye belső antagonistája az agg ember, aki a 
koldust is meg a Mikulás alakját is felidézi. Az elsőt a „persely” jelképezi, másikját az 
aranykorona, a perselybe szánt adomány. Az ellentételezés olyan hatásos integrációban jut 
kifejezésre a magyar írónál, hogy főszereplője unikálisnak bizonyul még a rangos világirodalmi 
sorban is. Méghozzá annak köszönhetően, hogy a fösvénnyé válás történetének látható 
emberében Gárdonyi egy a művészetére jellemző új szubjektumot tár föl, melyet a negyedik 
dimenzióban helyez el: ez a láthatatlan ember. Szerelmes párjával ─ s ezen keresztül a 
végtelennel ─ való érintkezés szubjektumára gondolok. Amikor a mentalitásban az „adni” és 
„kapni” korrelációt, nem ellentétet alkot. Júlia nem kapni és nem adni akar – Júlia szeretni 
szeretne. Szeretni, és szeretve lenni jelen a saját és a másik életében. Ez nem kapcsolódik sem 
helyhez, sem háromdimenziós térhez.  

Az egykor szerelmes párt a szenvedés tapasztalatával gazdagodva mint agg öregurat és agg 
öregasszonyt látjuk viszont. Külsejüket – prémek, bundák, nyest és vidra képviseli. A ráncos 
arcokon az ősök, apáik vonásai rajzolódnak ki. Ez sem – testük sem – sajátjuk immár. Csak a 
váratlan szemkontaktuson alapuló személyközi szféra az, ami élettelinek bizonyul. Szó szerint 

 
 
19 Vö. A regény műfajáról a perszonális elbeszélés (és Dosztojevszkij prózája) kapcsán lásd: KOVÁCS Árpád 2010. 
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a két szempár által alkotott érintkezési viszonyban újralétesülő ─ a szembesüléssel, a 
számadással együttjáró ─ találkozás. A szemek közötti erőtérben a kétféle rezgés 
interferenciájából kialakuló sugárzóna létesül. Ez az egyetlen jelenvaló – nem időbeni, hanem 
időbeli – esemény, minden más a múlté és az elmúlásé. Az adásnak és a kapásnak itt nincs tere. 
Az érintkezés erőzónájában a megértés jön létre a megismétlődő egymásra találás hatására. 
Létrejön mindkét szereplő extatikus pozíciója egy negyedik vetületben, a paraszférában. Ezt a 
dimenziótlan ─ ám testek közötti erőszférát alkotó ─ éterben20 lokalizálja Gárdonyi a plein air 
eljárását idéző látomást: 

 
Szinte leül a levegőbe, ahogy bámulja. 
Az asszony is a két rámereszkedő szem láttára szintén beleguggan a levegőbe. 
És nézik-nézik egymást. (248) 

 
A két szereplő egész testét is belehelyezi abba, amit lát ─ az eszméletet megvalósító szem 
produkciójába; immár egész lényükkel, nem csupán érzékszerveikkel vannak jelen egymás 
világában. Itt a paradox kapcsolódást jelölő „egymás” – egy-más – a legegyszerűbb és 
legtalálóbb kifejezése a részesülő jelenvalólétnek. Nem „egy” és nem „más”, nem „én” és nem 
„te”, nem „saját” és nem „idegen” – ez a hatalmas harmadik. De új perspektívában – nem 
jelképként, hanem az eszmélet fényében: a „nézik-nézik” azt jelenti, hogy a részekben 
együttlátják a láthatót és láthatatlant, és felismerik a részt vállaló egy-más-lét hatalmát az 
érzéki vonzódás megszűnését követően, sőt, a bosszú vagy a megbocsátás gesztusától 
függetlenül is. Következésképpen Gárdonyi az interperszonális szenzibilitás tapasztalatának 
aprioritása mellett foglal állást.  

Ezzel szemben a nem vitális, egyirányú érzéki reakció, a berkenyei „leskelődés” a 
kisajátítással egyenlő: „Júliát lopogatta ő a szemével”. (78) És pont megfordítva, amikor az 
ember egésze irányítja a nézést, a másik szemével kell találkoznia: „[…] Júlia szemében van 
valami éltető […].” (165) 

Prózaköltészeti megvilágításban a paraszférában az emberi szó hangzással tölti ki a levegőt. 
Majd az elhangzó nevet megzenésíti, a hangzást intonációvá alakítja az elbeszélésben 
alkalmazott kifejezés. Nem az anyag tehát, hanem az azt működésbe hozó energia: az élő szó 
és a zenei hangzás határzónájában megvalósuló interferencia affektusa. A sugárzás plein air 
szerű képződményei, a folytonosan változó egyszeri látvány színértékeinek interferenciájáról 
beszélek, aminek az írásban megjelenített hangzó térben a rezgés felel meg; ez átalakítja a 
beszédet, mely a levegő mozgásához, a fuvallathoz válik hasonlatossá: 
 

De egyszerre felrándult, mint a szendergő, akit szólítás riaszt fel. Mintha reá is egy hang szólna a magasból, egy 
fuvolázó hang, egy valamikor régen hallott rosszalló hang: 
– Te Berkenye! 
Felrándult. 
– Nem, – mondta, mintha eszmélkedne, - nem. 
Visszanyújtotta a pénzt […]     
A hangja ellágyult […] (249) 
 
A levegőben megfordul a perspektíva: a férfi hangján a nő neve, a nő hangján a férfi neve 

hangzik el. A hang már nem is az artikulációé, hanem a hangszeré. Berkenye elsajátítja Júlia 
nyelvének legszemélyesebb megnyilvánulását, a sóhajtáshoz hasonlító elegikus intonációt, 

 
 
20 Gárdonyi ezt írja a külön-külön működő képzetalkotással, a reprezentációkkal szembeállított intelligens szenzibilitásról: „Csak 
az álló ember, a nyugodtlelkű és nyugodtszemű, az az öterejű fölfogó, aki az öt érzék képességeivel a tudásának birtokába szedi az 
utazásban eléje forduló kincseket. A látó ember bandukol.” (A látás) Az öneszmélet alanya bandukol, lefékezi mozgását, hogy 
hosszan elidőzhessen tárgyán, azaz átlásson annak szemléleti képén, minden érzékszervét a cselekvés és a beszéd szolgálatába 
állítva. Ennek érdekében valamennyi érzéket egy aktusban a láthatatlanra, a „kincsre” kell összpontosítania. (Vö. GÁRDONYI Géza 
1927, 5─6) Ez a funkció-együttes juttatja el az átfogó belátáshoz („a szív utazásához”) az érintkezés alanyát a regényben is. Vö.: „A 
feje rezgett. Elfordult, elballagott […] némán bandukolt a homályos, keskeny aszfalton. S a fejében rég elmúlt emlékezések 
foszlányai kavarogtak.” (249) Az átfogó belátásban az egyidejűség temporalitása érvényesül: a „rezgő fej” által megjelölt extatikus 
pozícióban a már elillant láthatatlan múltat és még nem látható jövőt a személyes történet összetevőjeként, az elbeszélt életegész 
kontextusában ismeri föl Berkenye. 
 Sík Sándor lényegbelátóan állapítja meg Gárdonyiról: „mindenben, amit lát, ő is ott van” (SÍK Sándor 1928, 56). Ezt 
elmondhatjuk Csontváry képeiről is. 
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mely a fuvolahangot idézi – több helyen is a történetben. Az angeloid21 szólam nyelvén, a 
fuvolahangon szóló név szemben áll a „Berkenye” nevéhez kapcsolódó beszédmód, a „pör” 
retorikájával és hol „keserű”, hol meg ─ a boldogság pillanatában ─ „édes”, pityogó 
hangvételével. De most a művészet varázserejét jelképező hangszer, a fuvola szólama nem a 
Júlia nevet, hanem a férfiét intonálja. Hatására bekövetkezik Berkenye öneszmélési 
történetének a megértés szintjére emelkedése; valamint a cselekvési stratégia megfordítása. 

 
– Júlia! – leheli az öreg. 
S a szája tátva marad. 
– Pityó! – rebben el a név az öregasszony ajkán. (248) 

 
Az öneszmélet kezdetéről árulkodó hangzás a megváltozott diszpozíció tonális indexe. A 
megismerés, a szinte testetlen lények térbeli alakja mögött a láthatatlan ember, a szubjektum 
jelenik meg. Az egyik leheli a nevet, azaz degrammatikalizálja, a másiknál rebben, azaz a 
madárral kerül párhuzamba. 
 
 
Szép a szent és a profán világában  
   
Az érzéki-érzelmi-erotikus vonzalom megnyilvánulásainak is van utalása, létvonatkozása. 
Ontológiai kapocsra gondolhatunk, attól függően, hogy e személyközi viszonynak a 
megvalósulása során miféle értéket visz egymás életébe a két fél. Berkenye tudott róla mindig, 
csak elfeledte. Ezt mondja az előképének is tekinthető zsidó uzsorásnak a szerelmes, akkor még 
orvosnak készülő fiú:  

 
– De hát a nő, a nő? az nem számít? 
– A nő, a nő? Nőt kapok én minden bokorban. De harmincezer forintot?... Nincs igazam? 
– És a szerelem? – kiáltotta Pityó bőszülten, – a szerelem, az semmi magának!? 
S olyan hangon mondta ezt a szót szerelem, mintha azt mondta volna: szentség. (198) 

 
Ha az érzéki szerelem el is múlik majd, a hozzá fűződő eredeti – nem tanult – értékviszony 
változatlanul megmarad, méghozzá a személyes jelenlét diszpozíciójának tonalitásában, 
amivel regényét lezárja Gárdonyi. A szakralitással való érintkezés akkor tárul föl, amikor a 
kapcsolat nem korlátozódik a testek összefonódására a térben, illetve a szép alakhoz való 
vonzódásra vagy az örömösztön kielégülésére, hanem – mint itt is, az irodalmi műalkotásban 
– átrezeg, átsugárzik a szép birodalmába. A szerelem irodalmi nyelvezete arra döbbenti rá az 
embert: hogyan van és miért van egyáltalán interperszonális köteléket alkotó páros létmód. 
Ismétlődő válságai és kudarcai ellenére is. S miért a rá irányuló kiolthatatlan igény. Mivégre 
van az, hogy az ember rendelkezik ezzel a képességgel, s tud vele élni, persze visszaélni is. 
Éppen a krízist kiváltó hiánya döbbenti rá Pityót arra, hogy immár hetven éve ez van, nem tud 
elmúlni, egy egész életen át mindig is jelen volt. S végső soron még arra is, hogy tőlük – a két 
féltől – akár függetlenül is. Függetlenül a tetszéstől, a vágytól, az örömösztöntől. A szerelem 
irodalmi megközelítésben egzisztenciálé. Az ember úgy van jelen, már ha egyáltalán jelen van 
az életben, hogy feltétlen odaadással vesz részt abban, amit tesz. Ekkor nyilvánul meg 
szentségként, szakrális értékként, mint a priori adottság. A szentség minőségét az adja hozzá 
a kapcsolathoz, hogy a másikkal való érintkezés a végtelennel való kapcsolatfelvétellel jár 
együtt.  

Júlia és Berkenye a végesnek és a végtelennek megfelelő nézőpontot foglalják el a térközi 
szférában, illetve annak érintőjén, míg a szerzői szöveg ellenpontozott, fordított 
perspektívaként érvényesíti kölcsönhatásukat. Ezzel magyarázható, hogy Berkenye tekintete 
merev, a tükörrel rokonítható. Júliáé a sugárral, mivel nemcsak látni, hanem láttatni is képes; 
nemcsak rezgése, sugárzása is van – interiorizál és exteriorizál egyszerre22, mindenestül benne 

 
 
21 A Bibliában a fuvola az angyalok attribútuma. 
22 Mindezt Gárdonyi a mérnöki racionalizmussal szemben álló női képzelőerő intenzitásának és nehéz korlátozhatóságának tudja 
be, az álom korlátlan szabadságának mintájára: „A nőnek már maga a megjelenése a végtelenséget érezteti velünk. Bármennyire 
gyarló szépség, de ő a végtelenségnek nagy életláncolata. […]  A nő, akinek csecsemőt látok a keblén, előttem mindig a végtelenség 
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van, egész életével abban, amit meglát. Hatására röntgenszerűen együtt láttatja a fényben álló 
külső alakot és annak belső ellenpontját, valamely sötét alapon a mélységi dimenziót. Ezzel 
magyarázható, hogy nem a nappali – láthatatlan – fény, hanem a sötétségben láthatóvá váló 
energiacsóva, a hold és a csillagok sugárnyalábja az ő attribútuma, amely ─ mint Baudelaire-
nél és Verlaine-nél ─ a lélek, a táj és a csillagközi zóna között hoz létre plein air mintájú, 
„érzéstávlatos” közvetítést, teremt a mindenségre utaló metaforikus összefüggést: 
 

A fák is mások holdfényben. Mintha azok is éreznének és álmodnának. Mindent szeretek és csodálok olyankor. 
Apámtól is kérdeztem, miért? Azt felelte, hogy nappal csak a földi világot látjuk, hát csak földieknek tudjuk 
magunkat, de éjjel, mikor kitárul fölöttünk a mindenség világa, érezzük, hogy a Föld is a mindenség része. Nagy 
érzés. A végtelenség fuvalma az az érzés a lelkünkön. (206) 

 
 A nőszereplő közvetítő szerepének, „szépségének” felel meg alakja vázlatos, ceruzarajzot 
idéző, áttetsző megjelenítése, selymes szemeinek „kétirányú” sugárzása és derűsen bús 
diszpozíciót kifejező funkciója, amit ─ Sík Sándor már utalt rá ─ leginkább Sandro Botticelli 
képein látunk megvalósulni. 

Vessünk egy pillantást erre az összefüggésre. Az olasz mesternél a megjelenő női testet 
szinte csak fényfátyolból szőtt ruhájának kontúrjai sejtetik (Primevera). Botticelli ugyanis ─ 
Plótinosz követőjeként ─ nem a külső, hanem a belső forma szépségét veszi célba, amiben 
különösen hangsúlyozott szerepe van annak, amit „szellemszemnek” lehetne nevezni. Még a 
mitológiai alakoknak is ilyen sugárzó a tekintete (Vénusz születése). Gárdonyi írja az elfogadó 
és értelmező szemmel képviselt arcról: „Szép: olasz Madonna-arc.” (127) Szépségét a szelíd 
szomorúság ─ egyfajta lacrimōsus ─ határozza meg. A regényben pedig ezt olvassuk: 

 
Pityó egész életén át, - ha eszébe jutott Júlia, - mindig ebben a momentumban látta: amint áll a fűzfa mellett, a 
nyaláb virággal, melegtől és napernyőn átfestődő napfénytől pirosan, nyakának bájos oldalt-hajlásával, tiszta 
szép szemének édes-szomorú nézésével. (204) 

 
A befogadó és elfogadó, a szenvedő cselekvőségről tanúskodó szemnek saját perspektívája 

van, amelynek „a mélye csupa titok” (207) és a csodalátás ─ azaz az érzékin túli meglátásának 
─ képességével rendelkezik: „Mindenki csodálatos, finom. Nem húsból és vérből való”. (206) 
Ezt a tágra nyílt, derűvel és szorongással teli „szellemszemet” látja Berkenye ─ akárcsak Pali az 
Aggyisten, Biri! 23 című regényben: „Csak a szemét látta, azt a sugárzó tiszta szép szemét.” (172) 
A Botticelli féle tágranyílt, csodálkozó szellemszemek itt az önértelmezés első lépését jelentik: 
„De a szeme gondolkodó volt, mintha az álmán gondolkodna”. Az álmot nem ismerteti a szerző, 
de értelemszerűen az előző, holdfényes este története minősül annak, ezért oly gyakori a jelenet 
leírásában az „álmodozó” jelző Júlia arca, hangja, szeme, szava kapcsán. A szellemszemek 
azonban nem „álmodozók”. Ellenkezőleg: álomnak látják és láttatják az empirikus vagy 
látványos történéseket ─ úgy a báli, mint a vízparti eseményeket. Ezt a felületeti életet 
„regénynek”, káprázatnak látja Júlia. A leírt látásmódnak megfelelő narratíva megszüli 

 
 
képe. A csecsemő a jövő évszázadok és a jövő évezredek egy láncszeme. A lány figurájában, megjelenésében azért van valami 
nemföldi […] a végtelen rezdülete.” (90) 
23 A szép tündérszem a művészi látásmódot képviseli ebben a kisregényben is. A gyönyörű leány, Biri sóvárgó szeme szerelmesének 
alakmását vetíti ki, a külpontosított ─ megtisztuló ─ önszemlélet forrásaként. Térbeli attribútuma a „pocsolyával” (Pali locusával) 
szemben elhelyezkedő „tiszta forrás”.  A nő szeme, mint az odaadó ember kibontakozó önképe tűnik föl a látomásban, a 
láthatatlant, az átváltozás jövendő emberét jelenítve meg. Ezért az észlelés és a tudás kikapcsolását szolgáló álomban formálódik 
meg, ahol szimbolikus egységet alkot. A víz itt is a fordított perspektívát biztosítja: „Hát lám, a pocsolya tükrében a maga képe is 
átváltozik a Biri képévé: Biri mosolyog fel a vízből, mint valami vízi tündér, mosolyog Palira azzal a különös hajlású, finom szép 
szemöldökével.” Biri, Szűz Mária attribútumaival, kék ingben, a forrás vizével korsójában és sarlójával, az érzéki ─ „epekedő” ─ 
férfi álmában a belső ember hasonmását képviseli: „én a te képed vagyok [...] Szemed legszebb képe. Lelkednek is képe...” Tehát a 
hiteles önlátásé, melyet nemcsak a test szeme, hanem a „szellemszem” is vezérel: „Odafordítja a szemét, hát látja, hogy a tükörből 
Biri csudálkozik reá, Biri azzal a szomorú szép tündérszemével”. Az Amerikából visszatért, revolverével, csizmájával és dongójával 
bajlódó katona helyett a maga számára is láthatatlan ember jelenik meg, a tiszta forrásba beavatott figura.  

Az alkotói invenció és a női odaadás látásmódjának, illetve az „élet vize” és a műalkotás forrásának rokonítását demonstrálja 
Csontváry Mária kútja Názáretben címen 1908-ban bemutatott, a plein air életművet összegző képe, melyen a festő önmagát 
jeleníti meg a forrásból merítő korsóval Mária mellett ─ benne abban a forrásban, amit a teremtett világ eredőjeként fest meg. A 
festészettel is foglalkozó Gárdonyi elvben láthatta ezt a Városligeti Iparcsarnokban kiállított festményt. Emlékeztetnék arra, hogy 
(Csontvárytól függetlenül) elsőként Schöpflin Aladár tájékozódik hasonló módon, amikor a „plein air népiesség” fogalmát 
használja Gárdonyi kapcsán (SCHÖPFLIN 1967, 40.). 
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reggelre az öneszméleten alapuló szuverén döntést: „Pityó: a regényünknek nincsen 
folytatása”. (237) A fiúban is fölmerül egy ilyen narratíva megalkotásának igénye 
(„Eszmélkedett: álmodta-e a bűvös éjet?”, uo.). Ám az elbeszélés helyett, mely akkor az 
önmegértést meghozta volna, folytatódik a madárnyelv „pityogása”: „Pityó édes szavakat 
sóhajtozott” (uo.). A „keserű” szavak rövidesen megszólalnak, méghozzá a „leendő ügyvéd” 
által aláírt levelében, illetve az ügyvéd bosszút forraló belső beszédében: „Bizonyára a 
beszélgetésre készült, s gyönyörködött abban, hogy Júliát hogyan veri meg szavaival […]”. 
(245) 

Botticelli Tavasz című alkotása a testi és a természeti formák (indák, virágok, ágak, lombok 
stb.) rokonságát hangsúlyozva a szép ─ erdőből kilépő ─ birodalmát tárja elénk. Nem a 
klasszikus geometriai, plasztikus vagy organikus arányosság e szépség biztosítéka, hanem a 
fényforrások és perspektívák többszöröződése, valamint a formák genezisének érzékeltetése, 
például az évszakok metamorfózisainak megszemélyesítésével. De ezen a szinten a természet, 
ember és műalkotás egysége az együttlét és az egymásból való keletkezés, kifejlés nyilvánul 
meg. A festett képen a jelenvalóságba kerül, megjelenik a szép létszerű értelme, mindhárom 
jelentésmező interakciójának hatására. Ily módon egységes szellemi alakzattá lényegülnek a 
szervetlen, a szerves és az emberi valóság formái, és jelentésre tesznek szert.  

Ezek a nőalakok egyszerre természeti (mitológiai), emberi (művészeti) és spirituális 
(értelmi) képződmények. Modalitásuk az idill, amit fanyar derű és bensőség jellemez. Nem a 
lokális miliő eszményítése, hanem a minden részletében alkotó véges és végtelen találkozása. 
A kép belső többdimenziós rendje a megszemélyesített világokhoz kötődik. Azonban a szuverén 
képződmények a műalkotás szintjén, tehát a néző előtt egységet alkotnak, egy külső, nem 
azonosítható, a végtelenbe tehető fényforrás együttlevővé teszi ─ nem harmonikussá, hanem 
részesülővé. A festmény világa részét alkotja ugyanis a kereten kívüli ─ nem ábrázolt, hanem 
utalt ─ létnek. A képen látható képződményeket a képkereten kívülinek tetsző, hátulról világló 
kékes fény sugározza be. A keret ily módon átláthatónak mutatja a síkban megjelenő, 
művészileg megformált világot. A művész a mélységi perspektíva megteremtésével az 
esztétikain túli egészre, a létre utal. Akárcsak a templomablakok üvegfestményei24, melynek 
technikája néhány kiemelt karakterjegy vázlatszerű, kontúros rajzolatára épül. Erre épül a 
nőfigurák üvegszerűen áttetsző, dematerializált látomása is25. Olybá vehető, mintha a 
képkereten keresztül hátulról, egy láthatatlan távlatból is szemlélné valaki az ábrázolásokat, s 
azon áthatolva magát a kép nézőjét. Ebben az értelemben is közvetítő a teremtés létszerű 
működését prezentáló műalkotás: a véges egy és végtelen egyetemes érintőjén jeleníti meg saját 
világát. 

Egyébként Júliát már első fölbukkanásakor ebből a perspektívából láttatja Gárdonyi: „Arca 
mint a templomképeken az angyaloké”. (154) Igaz, a kontraszt okán ez egy „barna angyal”26, 

 
 
24 Sok rokonságot fedezhetünk fel az efféle megjelenítés Botticellit idéző sajátosságai és Róth Miksa nőalakjai között, különösen a 
legszebbnek számító Júlia szép leány című székely legendaballada illusztrációinak nőalakja között a marosvásárhelyi Kultúrpalota 
Tükörtermének üvegablakain (Nagy Sándor tervei szerint). Júlia alakja a földi és égi lét közötti szférában jelenik meg mint az új 
élet küszöbéhez érkező ártatlan lány (Vö. KRÍZA Ildikó 2005, 89). Alakja, testének vonalai és színei a természeti alakzatokkal alkot 
szerves képződményt az üvegfestmény formavilágában. Hasonló figurák a Kádár Kata vagy A meghalt szerető nőszereplői.  

A prózanyelv vonatkozásában a kiélezett ellentétekre s a tömörségre is a magyar népballada adja a legjobb mintákat. Már a 
Fehér Anna nyelvezete is bizonyítja Gárdonyi érdeklődését a népballada poétikája iránt. (Ady is hangsúlyozza a népköltészet 
szerepét, mondván, hogy soha senki ilyen „poétasággal magyarul nem mesélt, mint a legújabb Gárdonyi”, ADY 1912, 970) A 
nagynovellára mintázott elbeszélésben is kamatoztatja a balladai líraiság és szimbolizmus, tömörítés és fordulat, az extrém 
karakter, az ellentételezés, valamint az in medias res kezdés eszköztárát: „Legelőször is az ellentézises pontokat jegyezd […] Az 
élőszó. Bevezetés: mint a balladák első sora, és mintha az egészet rímtelen versben írnád” (71). A prózanyelvet általában ─ még a 
leírásokban ─ is az élőbeszédhez közelíti: „Kőmíves Kelemen a szélhez is beszél, és egyéb balladák is csupa élőszó. ─ Az élőszóban 
elektromosság van”; „[…] az élőszó izgalomból fakad: rezgés.” (138) Ne feledjük azonban: sem e műfaj, sem a dosztojevszkiji regény 
tragikuma nem jellemző Gárdonyi műveire. 
25 Gárdonyi ─ szembeállítva az „olajfestmény” szemléletességével a „ceruzarajz” ökonómiáját és sejtelmességét ─ kimondottan 
hangsúlyozza utóbbi poétikai értékét: „Minden lehet érdekes, akármilyen rövid is, csak a váz legyen jó. Festészetben is sok 
képvázlat művészibb és értékesebb a kidolgozott festménynél”. (69) Vagy: „Nagyold el a vázlatot, aprózd a kidolgozást!” (71) 
26 Antagonistája a sok színben pompázó páva; a népballadában a kevély és gazdag szépség attribútuma: „Héj páva, héj páva! 
császárné pávája! / Szegén legén vótam, gazdag leánt vettem, S gazdag leánnak kedvit nem lelhettem.” (Héj páva, háromszéki 
ballada). Vö. Júlia szép leány 2005, 51. ─ Pityó Fülöpék kertjének páváját kergeti sikertelenül, hogy tollát megszerezze. A „kék-
zöld madár” a Pityó képzeletében élő lány hasonmása, amit a történet végén visszatérő megszólítás bizonyít: „- Vén páva! 
Megvetettél, kevély!... Nézz rám: milliomos vagyok! Te pedig koldus vagy!... Kezet csókolhatsz!” (245) Így „pöröl hangosan”, „veri 
meg szavaival” (uo.) saját képzelete kék-zöld álomképeit a vénember, miközben baktat egykori szerelme, a nagyonis földi („ráncos 
barna” szemű) Júlia felkutatásának útján. 
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aki „fehér lepkére” csapott le éppen. A barna Gárdonyinál leggyakrabban a frissen szántott föld 
színe. Szemben a spirituális lényekkel, Júliának testi valóságában is megnyilvánul egy  
szakrális érték ─ a földi érintkezik itt az égivel („[…] mintha azt a leányt csupa selyemből alkotta 
volna az Ég”, 205). Ennyiben a balladai nőalakok szépségével rokonítható.  

A szép ontológiai felfogásában is követi Gárdonyi az orosz regényírót, aki – szemben az 
alaki-érzéki, arányos, plasztikus vagy szerves „tökéletesség” képződményeinek esztétikai 
felfogásával, a szépséget az egzisztenciaként értett életvilágból, a „szenvedés költészetéből” 
vezeti le, s értelmét Jób könyvével illusztrálja A Karamazov testvérekben. Közismert Miskin 
herceg tétele: „A szépség váltja meg a világot”. 

A szerelem – mint látjuk ebben a műben is – csak ellenpólusával, a szenvedéssel 
kölcsönhatásban lehet a regényköltészet tárgya. A szenvedés kultúrájában Gárdonyi 
Dosztojevszkijt teszi az első helyre. Shakespeare-t a kolosszális szenvedély, Dickenst, Molière-
t és Gogolt a legunikálisabb karakterek művészének tekinti. Dosztojevszkijt viszont a szenvedés 
legnagyobb költőjének. Mert azt ő sem a mentális vagy testi kín alapján gondolja el, hanem az 
ellenpólusok kölcsönhatásaként: a szenvedés csak akkor lehet a regényhős alaphelyzete, ha a 
szenvedély alkotja a párját, ami a krízist katarzissá nemesíti. Gárdonyinál hasonlóképpen csak 
akkor, ha az extázist szolgálja: „A szeretet mértéke: mennyit képes valaki valakiért szenvedni. 
Ezek a legerősebb fundamentumok minden regényben.” (80)  

A gyönyörű kurtizán, Nasztaszja Filippovna vagy a retkestalpú parasztszajha, „Dulcinea” 
szépségét is az minősíti, amit Gárdonyi állít: „A szép nőt hogy szereti hősöd, nem érdekes, míg 
azt nem látjuk, hogy szenved érte. (1917. febr. 22.) Bár előbb tudtam volna!” (81) – írja A 
félkegyelmű olvasója, melyben a még ismeretlen Nasztaszja Filippovna arcképe alapján, 
szemeinek sugárzásából olvassa ki a herceg a sok szenvedést. A másik és a kötelék iránt 
tanúsított nem indifferens alanyi viszony az, ami megalapozza Gárdonyi lelkesedését 
Dosztojevszkij szemlélete és művészete iránt. Raszkolnyikovot értékelve jegyzi föl: „Ezért lehet 
szimpatikus hős a testileg rút is, vagy az alsórendű. Például Hugo Békája, Quasimodója, 
Dosztojevszkij Raszkolnyikovja szebb, mint Beniczkyné grófnői és Herczeg jukker-asszonyai, 
Jókai daliás hősei”. (100) 

Ebben a vonatkozásban az extázist eredményező szituáció olyan, amelyben a szélsőségek 
kölcsönhatásba lépnek: „A kész szépet adni nem virtus. A rútat tedd széppé és vidd az olvasó 
szívébe.” (82) Hiszen ezesetben ugyanarról van szó: „A kettő együtt adja végtelenség zenéjét.” 
Mert a szép megnyilvánulása lehet a legjelentéktelenebb részlet is, minthogy a műalkotás 
kristálysugarában megmutatkozik, hogy a „természet életének apróságai a végtelenséggel való 
érintkezések.” (81) 
 Sík Sándor ezt a szépet az idillhez közelíti. A „lírai hangulatú idill” (107) a legjellemzőbb a 
nagynovella vagy az intim regény prózai modalitására. Ám itt is hangsúlyoznunk kell az 
alapelvet: ellenpólusával lefolytatott küzdelem és ennek a kerülő útnak a megértése árán:  
 

Mondat is örök, ha nagy ellentézis: "Szeresd ellenségedet", vagy: "Ismerd meg magadat." 
Idill a leglehetetlenebb miliőben, időben. (80) 

 
Gárdonyi maga is így vélekedett („Az én főerőm az idill”), de ismerte ennek a buktatóit is: „A 
szép nő szép miliőben és az idilli jelenet szép helyen, szép időben: érezzük, hogy csinálmány, 
mint az aranyhajú grófkisasszony” (82). Az effajta idill nem lokális környezetrajzra törekszik 
─ az életvalóság ellentmondások mentén tagolt képét szolgálja: „Az élet apró prózái mindenüvé 
beszúrandók”. (157) 
 
 
A nyitott műfaj 
 
A nagynovellához közelített regény egyik kiemelt konstrukciós elve a lezárás elmaradása, 
pontosabban átkódolása kiinduló, alapozó eseménnyé. Berkenye helyzetében, a nem 
cselekményesített élet végén az eszmélés története veszi kezdetét. A végpont eseményesítése 
magát az öregkort minősíti át az időbeli jelenlét szituációjává, az agg embert az aggódás és a 
megértésakarás, valamint a megbékélés alanyává. 
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A regény nyitott műfaj ─ formai jegyei és rendező elvei alapján egyaránt. De nyitott abban 
az értelemben is, hogy szövege intratextuális képződmények kölcsönhatására épül, s ezért a 
jelentésképzést az eltérő beszédmódok, eltérő műfaji formák, eltérő művészeti nyelvek 
egymásra vetítése, „összeolvasása”, a különböző jelrendszerek interakciója szabályozza. Elve a  
fordítás, amely különböző alkotások eltérő jelközegeinek átkódolását feltételezi: a hangzásról 
a szóra, a szóról a beszédegységre, a beszédaktusról a szövegre, a verbális megnyilatkozásról a 
non-verbálisakra ─ a hang, az énekhang, a hangszeres zene, a kép, a szobor stb. médiumainak 
„jelbeszédére”.  

A „földi világ” és a „mindenség világa” – a látható és nem látható – egymásba érésének, 
fölismerése azt sugallja, hogy az érzéki valóság csupán epizodikus részvilág – ezt érzékeljük és 
ezért tudásunk is reá épül; ám a mindenség nem közelíthető meg az érzékelés és a tudás 
eszközeivel. Amit látunk, nem azonos az egésszel, ugyanakkor, mivel annak részét alkotja, 
jelzésként is működik – része és egyben indexe annak az egésznek, amellyel érintkezik. Ezt 
belátjuk – tanúsítja Gárdonyi regénye: „Nagy érzés. A végtelenség fuvalma az az érzés a 
lelkünkön.” Belátjuk, hogy nem puszta részlet, csonkolt töredék, hanem a részesülő 
jelenvalóság megnyilvánulása is egyben. 

A Berkenye által fölidézett nagyjelenetében a fénycsóvának a gordonkahang az akusztikai 
megfelelője, amely nem a szemhez, hanem a jelenvaló ember nem indifferens alanyi 
jelenlétéhez (a szívhez) juttatja el a „rezgést”, azt demonstrálva, hogy amit a kapcsolat 
sajátosságáról elmondani nem lehet, ami a beszéd révén nem közölhető, azt vállalja magára a 
zenemű nyelvezete. Ennek jelentése azonban nem fordítható le a verbális közlés szövegeivel. 
Júlia, azt mondván, hogy nem azonos önmagával, s ezt kizárólag a zenemű médiumaként 
ismeri föl, valójában egy másik világ közvetítőjeként éli meg identitását. Ám akkor épp azt 
tudatosítja, hogy a „mindenséggel” méri magát s a „mindenség” részével azonosulva nyeri el 
alanyi azonosságát. Ezeken a pontokon alkalmazza az író az angeloid metaforikát Júlia alakja 
kapcsán: „Szeretni jobban tud, mint gyűlölni. Mert az angyalokkal van valami 
atyafiságban...” (243, 249)27. Ez az alanyiság rokonítható a pascal-i „középlénynek” 
tulajdonított emberi pozícióval. Tekintettel arra, hogy ebből a pozícióból belátható 
kétarcúsága: az, mely „nyomorúsága” és „nagysága” paradox kettősségében, illetve közvetítői 
─ „középlényi” ─ szerepében nyilvánul meg. A véges lény, a „kicsi” végtelenségében és 
érintkezésében más világokkal. 

 Éppen ennek a közvetítői attitűdnek a felismerését inspirálja a szerelem által kiváltott 
extatikus diszpozíció. Ezért állítja Júlia, hogy nem lehet a Pityóé, bár csak őt szereti. Hiszen az 
lehetetlen: Pityót szeretve ugyanannak a mindenségnek egy másik, mással nem fölcserélhető 
egységével érintkezik, s csak e páros (illetve plurális) kölcsönviszony egységeként érintkezhet 
a mindenséggel. A szimpátia – a szenvegyüttes – amaz érzékenység közege, amely szerkezete 
alapján a közöttiségen alapul: minimum két szenv – az egyé és másáé, a másik feléé – a véges 
rész és végtelen egész érintkezését is meghatározza. Univerzális szubsztancia: a lét differencia 
specificája. Ebben a szituációban válik aktuálissá az a nyelviség, amely a dialogikus létviszonyt 
jeleníti meg, s a mindenség felépítésének polifonikus együttesére utal. A kötelék pedig mind az 
oldást, mind a kötést egyszerre jelenti. Az emberi világban mind a jelenléte, mind a hiánya 
ugyanazt a nem indifferens – szenvteljes – létmódot vonja maga után.  

A regény szövegvilága Gárdonyinál és Dosztojevszkijnél az így értett szimpátiára épül, 
amikor az extázisra koncentrálja történeteit, minthogy az extázis az identitásválság 
megoldásából fakad; a krízis és katarzis együtthatását feltételezi, ami szenvedéssel jár. 
Dosztojevszkijnél a szimpátia vállalására indító akarat a szorongás diszpozíciójában van 
megalapozva: angustia és szimpátia egy személytörténet két fordulatra épülő stációi. A 
történések világában ezek alkotnak eseményt. Azt pedig az ellenpontozás szabályozza: a 
szimpátia és az apátia vagy a szeretet és a gyűlölet kollíziója. Igaz, az Ördögök című regényében 
Dosztojevszkij bemutatta azt a világot is, amelyet mindkét szenvedély elhagyott – a teljes apátia 
működését, majd öngyilkos ön-felörlődését, a gyilkosságok és öngyilkosságok örvényében. A 
politikai, illetve metafizikai nihilizmussá változó apátia fikciós valóságát Nietzsche „Istentől 
elhagyott világnak” nevezte.  

 
 
27 A Mesterkönyvben olvassuk ezt az alkotói vallomást: „Írói főgondom: keresem az emberben az angyalt.” (48) 
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A véges élettörténet nyitott modalitását a prózában tehát az intratextuális képződményeket 
aktivizáló polifonikus szövegegyüttes teszi beláthatóvá. Ám értelmezhetővé is: a vég 
ellenpólusa felől. Azaz a vég eseményes prezentációja révén. Gárdonyi az agg szituációját nem 
zárásként mutatja be, hanem a jövő elővételezéseként, azaz ismét csak extatikusan. Az utolsó 
élethelyzet nagyon részletes és diszkrét tagolása feltárja eseményszerűségét: a szereplő 
szembekerülését, szembenézését és számadását egész korábbi életével, s végül, az önmegértés 
aktusában annak elfogadását is. Ez a fordulat avatja regényét nyitott műfajjá. Sem a polgári 
love story, sem a házasság, sem az öngyilkosság, sem a bosszú, sem a sors – egyik életrajzi 
komponens sem esik egybe a formai lezárás eseményével. Gárdonyi pontosan érti ennek 
jelentőségét, midőn a „ellentézis” elvét kiterjeszti a terjedelemre és a zárlatra is: „Találtam 
Kolumbusz tojásaként: a nagynovella egy karakter belevetése a saját ellentézisébe.” Ez 
egyébként a rövidprózai szüzséképzés elve is: a „karakter-tengely”, melyre a szituációk 
fölfűzésre kerülnek. Következésképpen a történet az alak dinamikus átalakulásával – a „szív-
extázissal” – esik egybe, nem a figura történelmi vagy szociális szerepeivel.  Az „ellentézisvég” 
hatására történik meg az, hogy: „A hős kifordul a karakterének sarkából”. (155) A fösvény 
másik – nem szociális, nem gazdasági – szerepkörén alapuló, megtagadott vagy rejtőzködő 
lénye nem redukálható egy (vagy több) karakterjegyre. Nem jellemet ─ ő egy egész 
életösszefüggésből kirajzolódó arcot mintáz meg: „Egy karakter és az ellentézisei, amelyekbe 
ütközik, ez a fő s minden!” (90) A pozitív ellentézisek a narratívtól eltérő jelentéskörben, a 
metaforikus szemantika innovációiban, illetve szimbolikusan jutnak kifejezésre.  
  A személyt Berkenye esetében a megtévesztő kéregető külsővel felruházott figura képviseli 
a zárlatban, aki „vén mikulásnak” néz ki azok szemében, akik nem ismerik a fösvénnyé válás 
teljes szüzséjét, az ellentétekből fölépülő személy történetét. Gárdonyi az aggastyánhoz közelíti 
Pityó öregkori alakmását, miáltal előhívhatja az ágostonrendi barát, a takarékos vagy éppen 
szűkölködő magatartást életelvként követő remete alakját (fehér szakáll, vándorbot, rongyos 
gúnya, persely)28. Egy ilyen figura már a regény elején fölbukkant abban a jelenetben, amikor 
a „bolondként” elhíresült gróf, Fülöp megszólította és „barát”-nak nevezte a koldust, „pénzt 
adott neki és beszélgetett is vele” (155). A józan és a kiváncsi reakció itt is a kétféle szenv 
megvilágítására szolgál: „Pityó gyanakodva nézte: ilyet nem cselekszik az okos. ─ Őt azonban 
mégis csak a leányka érdekelte jobban” (uo.). A koldus-barát ─ elődje attribútumaival 
felruházva ─ ismét megjelenik a történet végén, de immár Berkenye remeteségére utalva.  
 Júlia alamizsnája ugyancsak a koldussal rokonítja az öregembert. A szöveg azonban itt is a 
paradoxon fogását érvényesíti, amikor bevonja az ismétlés hálójába a szót, mely arra szolgált a 
pályaválasztás előtt álló fiatalember számára, hogy eltántorítsa a választott ─ Júlia által sugallt 
─ „szent” hivatástól. A szerelmének megfelelni akaró fiút apja ugyanis ezzel ijesztgeti: „Az orvos 
úri koldus!” (209) (Megint egy oxymoron!) Egy újabb síkon az ellentételezés új 
értékkontextusba emeli a jelenséget. Ugyanis Júlia apja szerint: „Krisztus is orvos volt!” (196.) 
A regénynyelv dialogicitásának eklatáns példájával van dolgunk. Ebben a szemantikai 
tartományban értelmezhető a Jókai-regény, a Szegény gazdagok funkciója is, melynek sorsa 
az, hogy Berkenye zsebében landoljon a bankók és érmék mellé.  

A szerelme nevére meredő olvasó mikulás-figuráját megelőző önképei elbeszélői pozícióból 
nem-létezőnek tetszenek: „mintha semmi élet nem volna benne”. Élőnek csak a Júliával való 
érintkezések alanya bizonyul – egyfelől a cselekvések, másfelől a cselekvés világának narratív 
felidézése során. Következésképpen a visszatekintő s a történetét fölépítő alak, az új ember a 
„semmi élet” látszatvilágát leplezi le. A vitális jelenlét a visszaemlékezést kiváltó olvasás 
hatására ténylegesül ─ az élet „olvasásának” óráiban.  

A krízist katarzissá és Berkenye öneszmélési aktusává avató esemény fontosságát csak 
növeli, hogy az adományt visszaadó – s egyúttal magát Adósként azonosító ember – 
prózanyelvi alakja egybecseng Gárdonyi irodalmi antropológiájával. Ennek értelmében az 
adásra kész ember akkor valósítja meg alanyiságát, ha túllép az alamizsna vagy a morál, a 
kötelesség motívumán és nem pénzt ad (tartozás vagy szánalom okán), hanem magát adja oda 
– egész életét; minden cselekedetét az elszánt adni akarás vezérli. Ez egyébként Dosztojevszkij 
alapelve is, A félkegyelmű „Krisztus-alakja” esetében pedig különösképpen. Ily módon, a 

 
 
28 Fontos lehet: aggastyán szavunk az Ágostonból [’magasztos, fennkölt’] származik. 
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nyitott műfaj eszméltető mechanizmusainak köszönhetően az irodalmi affektus – az extázis 
alkotó jelenlétmódba váltásával – értékrendi kontextusba kerül. Az extázis alkotásba, a nyelvi 
alkotás írott diszkurzusba integrálódik, s ezúton beíródik a szellemi kultúra epochális s az 
olvasó emberek egyszeri személyes életébe és történetébe. 

 
 
A „szív-extázis” bibliai kontextusa 
 
A poétikus jelentés értékszempontú megközelítésével magyarázható, hogy mind 
Dosztojevszkij, mind Gárdonyi e tekintetben a bibliai elbeszélés paradox jelképzésen alapuló 
szimbolikáját alkalmazza29. Ily módon a szellem kétféle megnyilvánulása valósul meg. Ezek 
feszültsége is, egyensúlya is a szuggesztív szép képződményeihez vezet a regényben. Mint már 
említettük ebben Dosztojevszkij és Gárdonyi Pascal nyomdokain jár30: egyfelől a szó által 
kifejezi az értelmes gondolatot, másfelől ─ művészként ─ „érezteti” azt, szava az olvasó szavát 
ösztönzi értelemképzésre: „Megéreztetni az értelmet és nem kimondani. La pensée arrière: 
amit nem mondunk ki és mégis ki van mondva.” (105) Végső soron az értelmi tevékenység és 
a tevékeny értelem kölcsönviszonyán alapuló létmód hitelességét hangsúlyozza. Intellektus és 
szenzibilitás alkotó együttműködését, amit Pascal szerint a következtető érvelés (az esprit de 
geometrique), illetve a „finomabb”, belátásra támaszkodó érvelés (az esprit de finesse) 
képvisel; figurálisan mondva: az ész rendje (ordre du raison) és a szív rendje (ordre du cœur)31. 

Gárdonyi nem hagy kétséget afelől, hogy milyen értékvilágról van szó: „[…] minden áldozat 
azért, akit szeretünk, még inkább azért, akit gyűlölünk.” (75) Az idézet az észlogika 
ellenpontjára utal s a bibliai beszédmód paradox alakzataiban ölt testet, melynek értelmezése 
egy sajátos metanyelv megalkotását írja elő, azt feltételezve, hogy az „evangéliumi esztétikát” 
(Pilinszky János kifejezése) és a „bibliai gondolkodást” (Paul Ricœur kifejezése) 
érvényesíthetjük. A bibliai szöveg másféle létértelmezésre inspirál, mint a tudományos vagy a 
filozófiai. Ebben a megközelítésben a „nagy perspektíva” a beállításban azt jelentené, hogy a 
bibliai szöveget az irodalmi legtágabb pretextusának tekintsük. Ezt sugallja Gárdonyi jegyzete: 
„Krisztus szívének egy sugara a Herdeninstinkt minden mozzanata.” (75) Ontológiailag viszont 
azt, hogy a szív-metaforikával Gárdonyi az emberi jelenség, a létatom, a „kicsi” végtelenségét, 
a kimondhatatlant akarja az értelem világába emelni. Ezért lehet a szív a hit nyelvén „Isten 
Országa”, másként szólva, a belső emberben rejlő értékcentrum ─ a „kincs”. 

A pénz Berkenye tulajdona, a kincs – a végtelen tiszta forrás32 – mindenkié, mivel 
rejtőzködő, azaz szellemi érték. Mellesleg a „kincsem” (201) Júlia Pityótól – szerelmes párjától 
– származó becézése. Ezért Gárdonyi számára csak a fordulat szubjektuma értékorientált s a 
„szépjelenet”, amely feltárja: „Nem hogy mi történik vele, hanem hogy mi történik akkor a 
szívében.” (75) (Pascal szerint a megtérés: „conversion de son cœur”). 

Berkenye határhelyzetben, szilveszter napján esik át azon a fordulaton33, amely a szerelme 
iránti gyűlölet mélypontját egzisztenciális – döntési – szituációként világítja meg. Az egykor 

 
 
29 Gárdonyi példái: „Jézus élete csupa ellentézis mindvégig, hogy a latrok között feszítik fel. Angyalok közt születik, s latrok közt 
hal meg.” (80) „─ Egyiptomi József történetében nincs semmi, de semmi művészet, csak az óriási érzelmi ellentézis […] Az 
ellentézis természete, hogy rendet teremt. Oszt is, köt is. Árnyék és világosság egyszerre.” (79) 
30 Sík Sándor már megpendítette a gondolkodásbéli rokonságot. Sík Sándor 1928, 35. 
31 Vö. Blaise PASCAL 2000. A különböző definíciókat lásd a 41, 141, 142, 171, 224, 287, 329, 503, 680, 739, 751. oldalakon. 
32 Ennek a témának s a remete alakjának szenteli egyik legszebb allegorikus elbeszélését Gárdonyi, A forrás című parabolát. A 
legenda szerint az „aranyisteneknek áldozó” pogány király élete végén elfordul a gazdagságtól s „az élet vizéhez” zarándokló 
remetét követi: „Hogy ím azt a királyt megszállotta az öregség, elszomorodék szívében. És monda: - Mi haszna vagyok gazdag? 
Nap nap után múlik, elszáll az élet, mint a felhő. És következik az éj, amelynek virradása nincsen”. Az agg ember úgy lép elénk, 
mint a radikális fordulat, az eszmélés hőse s a szellemi érettség letéteményese: „Azonban az öreg bölcs már sehol sem állapodott 
meg: ő csak a forrásból akar vala meríteni. ─ S menének”. (GÁRDONYI 1924) 
  
33 Ezt a megközelítést Gárdonyi saját életére vetítve is megerősíti: „György 12. Életfordulat […] egész életem a pénz iránt való 
gyötrelmes nyugtalanság volt. A lelkem mindig: mint egy fájó rezgésű tű, holott egyszerre gazdag vagyok, ha eltökélem, hogy 
kevéssel beérem. Akkor egyszerre elérem a legnagyobb vagyont, a nyugalmat, amelyre teljes életemben vágytam, de épp ezért 
szüntelenül zaklattam magamat, és ebbe múlt bele az életem és egészségem. Vénségemre tört hajóként értem a révbe.” (20) 
Ráadásul saját fordulatát szintén az év (1917) utolsó napjára datálja: „Szilveszter-nap. Az év főeredménye talán az a meggondolás, 
hogy eleget vesztegettem már az életemet az íróasztal mellett. Nyugodtabban fogok a jövőben élni. Éppenséggel nem fogok 
dolgozni többé pénzgyűjtésen.” (28) 
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szerelmes Pityó, csalódása nyomán, a szenvedélyes odaadásból nem kevésbé szenvedélyes 
gyűlöletbe csap át. A történet megkettőződik: a gyűlölet és a gyűjtés szenvedélye 
összekapcsolódik, az ellenpólusok kölcsönhatásba lépnek, együttműködésük egymás hatását 
gerjeszti. A gyűlölet oktalan bosszúvágyba, a pénzgyűjtés motiválatlan zsugoriságba torkollik. 
De a határhelyzet krízispontra jutása épp abban mutatkozik meg, hogy mindkét cselekvésmód 
öncélúnak bizonyul: az aggastyán számára a bosszúnak immár nincs tárgya, a gyűjtésnek pedig 
értelme nincsen. Sem a szerelmes ifjú, sem a milliomos ügyvéd gyakorlatát követő ember előtt 
immár nem nyílik tér a cselekvésre. Azonban a kisiklott, hiányvalóságba futó életnek is van 
ellenpontja. Méghozzá a mulasztás megsejtése és megértésének igénye. A deficit átélése 
inspiráló: az utolsó jelenetet szituációvá avatja, a visszaemlékezést megvalósító elbeszélés 
szituációjává. Szilveszter estéjén nem a „vég”, hanem új időszak ─ a remete történetéé ─ 
kezdődik. A nagyjelenet szituációja tehát radikális fordulatra épül, amelyben megértésre talál 
az egykor meg nem értett korábbi fordulat: az elválásé. Sem ő a lányt, sem a lány nem érti akkor 
saját tettének motívumát („Talán magam sem értem […] nincs folytatás”, 237). Az agg szóval 
tehát nem az évek számára céloz az író, hanem az aggódó, gondolataiba mélyedő emberre az 
élet értelme kapcsán. Ez teszi Berkenyét bölcs, „meglett emberré”34 – ahogy azt József Attila 
szavaival mondani lehet. Itt a magyarázata annak, hogy az agg utolsó testbeszédes 
megnyilvánulása megoszlik a kéz és a szem aktusa, azaz a megkaparintás és az olvasás között. 
Júlia nevének olvasása indítja el a visszaemlékezést, az édes és keserű élet-attribútumok 
különválása pedig lezárja a jelenetsort. A kiüresedő élettörténet végét és az elbeszélés kezdetét 
jelölő nullapontot rögzíti a kockacukor háromszori eltulajdonítása a kávéházban, mint 
szituációteremtő képződmény: először a lenyelt kávéval, melyet édessé tesz, azután a zsebre 
tevéssel, ahol nem töltheti be funkcióját, s végül ennek a diszfunkcionális gesztusnak a 
végrehajthatatlan ismétlésével.  

A tündérkertben gyönyörködő parasztgyerek, „Pityuka” is, a magát szerelmesnek látó 
„Pityó” is a kívánságát elégítené ki: valójában kapni akar – feleséget a kastélyból, ám a 
kastéllyal és a földdel együtt; az ügyvéd „Berkenye úr” a megkaparintott holdakért és 
ingóságokért – pénzt. Berkenye – nevének jelentését realizálva – azért keserű, mert nem tudja 
magát feltétel nélkül odaadni. Nem annyira szeretni, mint birtokolni akarja a lányt. A 
szépjelenetben Júliához való viszonyát, minden gesztusát, még keze megfogását is ahhoz 
hasonlítja az író, mintha egy szabad madárkát fogna meg. A markoló újak képe később a 
kockacukor és a pénzérme kapcsán ismét előkerülnek. Az ellenpólust itt a szereplő tenyere tölti 
be, annak megfelelően, ahogy a karaktert kezeli Gárdonyi: „A fösvény, aki szórja kincsét…” 
(78.) Egyébként a tenyérből etetni szokták a madarakat. 

A kirajzolódó két embertípust – a kapni akaró és az adásra elszánt habitust – különbözteti 
meg levelében a fiútól elváló Júlia. S megelőlegezve Pityó történetének végét, ezt írja: „A 
keserűségeket nem rágja, csak lenyeli, de az élet legkisebb édességeit is örömmel tartogatja 
a szájában, a szívében.” (243) Ezt mondja az adásra mindig kész alkatról. 

A fösvénység a felismerés fényében immár életidegen, „keserű”, amit a kávéval jelképez a 
szöveg az utolsó jelenetben, s melyért Berkenye hosszú éveken át nem hajlandó fizetni. Vagyis 
– lévén a kávéház tulajdonosa – az állandó adós szerepébe hajszolja bele magát. Az elsajátítás 
megszakadása viszont arra mutat, ami nem tehető el, ami csak megőrizhető, s tartogatása 
örömmel jár, akár szenvedély, akár szenvedés a jutalma. Az akarat megkettőződésének felel 
meg a kéz szerepe is, ahogy azt a poétikai ellentételezés előírja: ujjai görcsösen záródnak össze 
az érme fölött, és gépiesen indítják a zsákmányszerző testrészt a zseb felé. Ám a tenyere – 
Berkenye tenyere – fölmutatja a sugárzó aranykoronát35, a tisztaságot és romolhatatlanságot 
jelképező érmét. Lezárva ezzel a lelki kötelék körét, visszaadja azt Júliának, hogy adományként 
a perselybe kerülhessen. Mert: „Nagy felindulásban, extázisban az ember épp ellenkezően 
viselkedik, mint ahogyan szokott, mint ahogy karakterét ismerve várható.” (93) A metaforikus 
és szimbolikus azonosság értékrendi különbségeket tár föl a regényben. 

 
 
34 József Attila az adós mivoltára ráébredő embert az eszmélet szubjektumaként azonosítja (ezt a költeményben is a szív képviseli), 
mivel az Eszmélet című versben az élet megfelelője az ajándék: „ki tudja, hogy az életet / halálra ráadásul kapja / s mint talált 
tárgyat visszaadja / bármikor ezért őrzi meg,”. Részletesebben lásd: KOVÁCS Árpád 2013, 71–106. 
35 Amit föllehetünk az Erdei történet zárlatában is. 
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A nyelvi polifónia kérdéséhez 
 
Szót kell ejtenem külön is az „ellentézis” fogalmáról, minthogy talán a legfontosabb 
mozzanatról van szó, amit Gárdonyi észrevesz Dosztojevszkij prózáját tanulmányozva. Hiszen 
itt lényegében azt a rendezőelvet éri tetten, amelyet Mihail Bahtyin 1929-es könyvében a 
polifonikus regény poétikai alapvonásának nevezett. A zenéből átvett terminus ugyanis a 
kontrapunktikus fölépítésre, azaz az ellenpontozásra utal. Minden szó, minden szólam, 
minden helyzet, minden szereplő szuverén egységet alkot, de ezt csak akkor észleljük, ha a 
prózanyelv közegében kerülnek megjelenítésre. A regény szövegében ugyanis jelentésre tesz 
szert az elbeszélésnek minden komponense. A jelentést a prózanyelv közvetíti, amely 
ellenpontozást mutat ki valamennyi képződmény között, de mindegyiken belül is: valamennyi 
megnyilatkozás „kétszólamú” úgy az értelem, mint az érték vonatkozásában.  A szövegmű 
egészére kiterjesztve ez a dialogikus felépítés polifonikussá ─ a kétszólamúság 
sokszólamúsággá ─ transzformálódik. A saját értékrend másikja – tulajdonképpen a beszéd 
látens címzettje, előtalált hallgatója – mindig jelen van a beszélő megnyilatkozásaiban, s kiszól 
intonációjából. A szólam szuverenitását nem az biztosítja, hogy ön-azonos, hanem az, hogy a 
másik értékrenddel, a másik nyelvvel megszüntethetetlenül érintkezésben áll. Ezt nevezi 
Bahtyin „dialogikus viszonynak”, amit az emberi jelenvalóság alaphelyzetének tekint. Akár 
tudja a megnyilatkozó, akár nem, az ellenponttal való kapcsolat nem oppozícióban, hanem 
kölcsönhatásban ölt testet. Az ember válaszoló lényként ismer magára a regényben. 
 Gárdonyi fogalma, melyet a filozófia szótárából vesz át, ennyiben némi torzítást rejt 
magában, hiszen tézist és szintézist feltételez, a dialektikus logika konstrukcióját. De a dialógus 
nem dialektika. Az ellenponton olyan válasz szólal meg, amely nem oldja föl a különbséget, de 
nem is abszolutizálja azt, miként az azonosságot sem. A válasz ugyanis nem megoldást, hanem 
egy másik, alternatív problémafelvetést inspirál, benne az elővételezett idegen szó testesül 
meg. Csakis attól szuverén, hogy ismeri saját határait, ahol fölcsendül a másik ember hangja. 
Szuverén tehát, de nem autoriter. Fokozza mindkét fél önrendelkezését, méghozzá azzal, hogy 
egyre inkább képes a másik szemével is látni és a másik nyelvén is kifejezni magát. Márpedig 
ez nem más, mint a megértés művészete.  
 Mindazonáltal Gárdonyi meghatározásai és példái alapján egyértelműen kiderül ─ 
pontosan fogja föl a jelenséget. A prózanyelvben az „ellentézis” nem egy logikai struktúra 
eleme: semmiféle tézisnek és szintézisnek nem függvénye. Célja, hogy új tételezést alapozzon 
meg, ami megmagyarázza világának hipotetikus („fikciós”) voltát s szövegének szemantikai 
autonómiáját.  

Az ellentézis szituációt szül, de olyat, amely extatikus alanyiságot eredményez. 
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