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KUSPER JUDIT

Az otthonosság szomorúsága
A szimbolikus és retorikai otthonosság lehetőségei Gárdonyi 
Géza Az öreg tekintetes című regényében

„A regényt ne regénynek szándékold, hanem csak novellának. A kompozíció tehát csak 
egy szépjelenet, amelynek az előzményeit bevezetésképpen, röviden mondod el”1 – írja 
Gárdonyi a Titkosnaplóban. Gárdonyi prózapoétikájának egyik központi koncepció ját, 
a sűrítés, tömörítés elvét ismerhetjük itt meg, mely a nagyobb kompozíciók, a poé-
tikailag összetett művek építőköveit is meghatározza. A kisregény műfaji és poétikai 
kritériumait érvényesítő alkotások szerves, kiemelkedő részét képezik a Gárdonyi-
életműnek, átgondolt és következetes narratív előfeltevések és strukturális tervek 
eredményeként egyszerre képesek megszólaltatni a 19. század regénypoétikái nak ered-
ményeit és a (kora) modernség narratopoétikai, olykor pszichoanalitikus szólamait.

A Gárdonyi-kisregények beszélőjét nem a nagy koncepció és kompozíció készteti 
megszólalásra és kérdésfeltevésre. Érdeklődése fókuszpontjában sokkal inkább egy 
probléma, annak megoldása vagy elszenvedője áll, ami vagy aki részletes, több stra-
tégiát is felvonultató bemutatásban részesül. „Mindig az egyén az érdekes… – írja  
a Mesterkönyvekben. – Mentül szokatlanabb a jegy, ha mégis igazi jegy, antul nagyobb 
rezgést kelt az olvasóban. Csak egy jegyet, de azt aztán túlozd, hatványozd!”2 Az 
egyén traumái, életválságai, megoldatlan problémái egyéb személyiségjegyei mellett 
ugyancsak érdeklődésre tarthatnak számot, az érdekesség, különlegesség narratív je-
gyeit így a végletek felől közelítő elemző elbeszélés konstituálhatja, mely egyszersmind 
ezen egyén, hős útját a maga nyelvi-poétikai eszköztárával elő is készíti.

A „rezgés” hermeneutikai aktusa szempontjából Gárdonyi talán leg�gyelemre-
méltóbb műve Az öreg tekintetes.3 Az 1905-ben megjelent kisregény a nagyobb terje-
delmű művek közül talán A láthatatlan emberrel és az Isten rabjaival folytathat párbe-
szédet érzékeny lélekábrázolása, �nom ellenpontozásai miatt. Narratív technikája 
alapvetően lineáris, a főhős életének egy rövid epizódját meséli el a fővárosba költözés-
től haláláig. Csurgó Károlyt elsősorban cselekedetei, környezete és az egyes szám 
harmadik személyű elbeszélő nyelvi világán keresztül ismerjük meg, egy sajátos ima-
ginárius térben, mely az idegenség tapasztalatát feloldani kívánó gesztussal indítva  
a folytonos átértelmezésekre épít, s melynek középpontjában a tárgyakon és épüle-
teken, tereken keresztül megismert város külső és belső képe áll.

1 Gárdonyi Géza, Mesterkönyv = Uő., Titkosnapló, szerk. Z. Szalai Sándor, Szépirodalmi, Budapest, 
1974, 51–149., idézett oldalszám: 70.

2 Uo., 111.
3 Gárdonyi Géza, Az öreg tekintetes = Századvég II., szerk. Szalai Anna Szépirodalmi, Budapest, 1984, 

1065–1157. A későbbiekben a főszövegben e kiadás oldalszámaira hivatkozom.

ideig tartó adatgyűjtés eredményei mellett leginkább a regényes életrajz műfajának 
sikeres kivitelezésében, illetve az életrajzírói véleményformálásban kell megjelölni. 
Kritikai életrajznak azonban ez sem nevezhető, ahogyan azóta sem jött létre ilyen mű.

Ezek után furcsának tűnhet Hegedüs Géza vállalkozása, aki újfent egy önéletrajzi 
elbeszélésválogatást állított össze, holott 1960-ban már nemcsak Jókai saját maga által 
szelektált szövegei, azok válogatásai álltak rendelkezésére, hanem a két század eleji 
Jókai-életrajz is, nem beszélve Szini Gyula regényéről,71 amely azonban Nagy Miklós 
szerint szemérmetlenül lemásolja Mikszáthot és a „szívügyekre”, vagyis a magán-
életre helyezi a hangsúlyt.72 Mindezek az életrajzok jobb (vagyis összefüggő regényes 
önéletírás) híján ugyancsak a már sokat emlegetett négy kötetből táplálkoztak, és 
ezeken csak olykor-olykor tudtak túlmutatni, újabb szövegeket bevonni, illetve kiválo-
gatni az önéletrajzi térből.73 Hegedüs Géza kötete, az Írások életemből már címében is 
előre jelzi, hogy nem életrajz, hanem a Beöthy-kötethez hasonlóan egy újabb olyan 
gyűjtemény kíván lenni, amely követi az autobiogra�kus szövegek kialakult kánonát 
(ennek bázisait előszavában maga Hegedüs is felsorolja74). A három, kifejezetten élet-
útra és nem Jókai írói munkásságára koncentráló mű igencsak vegyes kritikai fogadta-
tása, valamint az önéletrajzi szövegek egymásnak minduntalan ellentmondó tényei 
terelhették Hegedüst arra az útra, hogy inkább egy újabb mozaikos válogatást állítson 
össze, minthogy megkíséreljen egy egységes, összefüggő életrajzot megalkotni. Ezzel 
kikerülve az autobiogra�kus szövegek és a szerző életének egyes szakaszait ábrázoló, 
szemtanúi írások kritikai felülvizsgálatát.

71 Szini Gyula, Jókai. Egy élet regénye, Genius, Budapest, 1928.
72 Nagy, I. m., 360.
73 Semelyik válogatásban nem szerepel, Szabó László viszont idézi például a Kossalkó, a jó ügyészt és  

a Nyilvános hálanyilatkozatot.
74 Hegedüs, I. m., 5.
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felének interpretációit alkalmazva értelmezi két Arany-vers otthonosságfogalmát.  
A költő hazája című versben „[a]z otthonosság közege körről körre bővül”6, a gyerekkori 
emlékek köré körkörösen hozzátapadnak a későbbi, jelentős, az egyén identitását 
befolyásoló érzések, élmények, melyek mindvégig tápláló ihletforrásként, stabil értelem-
világként szolgálnak számára: „nagy költészet eszerint csak a költő belülről ismert, 
átélt otthonvilágából nőhet ki; ettől az eleven közegtől elszakított »elvont ideál«-lal 
költőként nem sokra lehet jutni”7 – olvashatjuk a Kozmopolita költészet eszmerend-
szerét vizsgálva. A tölgyek alatt című költeményben a tölgyfa motívuma (egyfajta 
madeleine süteményként) idézi fel és teremti újjá a kiterjesztett otthonosságot, mely 
egyszersmind az alkotás, a nyugalom, de talán a túlélés záloga is lehetne.

Az öreg tekintetes Arany-versekkel folytatott párbeszéde az újrateremtett és újra-
teremthető otthonvilág kapcsán is relevanciát nyer, emellett – ahogy éppen A tölgyek 
alatt zárlata is rámutat – az újrateremtésre tett kísérlet nehézségeit, kudarcát is magá-
ban hordozza. Ahogy az Arany-vers beszélője számára a tölgyfa, úgy válik Gárdonyi 
regényében az új, ismeretlen város számos eleme (épülete, tárgya, de még állata, em-
bere is) a felidézés, majd az allegorikus összekapcsolás lehetséges eszközévé.

Az öreg tekintetes narratív struktúrája végigvezeti Csurgót (s vele együtt az olvasót) 
az otthonossá tétel folyamatán, tanúi lehetünk annak, mit jelent egy kívülről érkező 
számára a város, s miért is tudja csak saját szimbolikus világa felől értelmezni annak 
minden rezdülését. Megérkezésekor még idegen számára minden, hiszen a fővárosi-
hoz hasonló házakkal, utcákkal, színekkel és szagokkal nem találkozott vidéken. 
Távoliként és kifejezetten tárgyként (azaz nem otthonos élettérként) jelenik meg  
a „zöldre mázolt háromemeletes ház” (1067.), a zegzugos, sötét folyosók, helyiségek 
(„De homályos volt ott minden. [1068]), vagy éppen az élet és az üdeség jelképeként 
megjelenő pálma sem képes betölteni funkcióját: „Középen egy poros pálma. A pálma 
is mintha gyomorbajos volna.” (1069.) A nyomasztó színfalak előtt, a fojtogató légkör-
ben az otthonosság megteremtése érdekében sajátos átértelmezésbe, átlényegítésbe 
kezd Csurgó: a város tárgyait, tereit, embereit saját, korábbi fogalomrendszerébe pró-
bálja illeszteni, hasonlóan ahhoz a folyamathoz, mint amikor a konkvisztádorok ide-
gen földeket hódítanak meg, idegen állatokkal, emberekkel találkoznak. Mindent 
csupán a maguk már kialakult, létező fogalomrendszere felől tudnak megközelíteni 
és leírni, nyelvük csak a meglévő elemekkel képes felfogni az újat. Csurgó elbeszélt 
világában így – a város „falusiasítása” során – egy sajátos közeg jön létre, mely szimbo-
likusan a város és a falu között helyezkedik el. Motivikus hasonlóságok alapján, meto-
nimikus érintkezés következtében a régi világ ismerőssége ráíródik az idegenre, így 
hozva létre az új (szimbolikus) teret, az otthonosság mindig vágyott tapasztalatát.

Már a ház ridegsége rámutat e vállalkozás nehézségére: Csurgó saját szobát kap 
ugyan, ám a szoba nagyon rideg, üres, hiányzik belőle minden, ami sajáttá tehetné, 
a nagy házhoz képest pedig kifejezetten kicsi és zárt tér. Az öreg tekintetes csupán 
ezt a kicsiny teret uralhatja, a többi helyiségben az ő szava nem döntő szó, nem lakó-
ként, inkább megtűrt vendégként van jelen:
6 Uo., 500.
7 Uo., 501.

A város mint nyelvi, szimbolikus, retorikai tér

Az öreg tekintetes fővárosba érkezésekor a szöveg litteralis szintjén rögtön kínálhatja 
magát egy bináris oppozícióra, a falu és a város ellentétére építő értelmezési stratégia, 
a falusi rend és a városi elidegenedés, a hagyomány és a gyökértelenség szembeállí-
tása. Csurgó narratívája viszont – legalábbis a regény kezdetén – nem támasztja ezt 
alá. A falusi lét, élete eddigi gazdag és értelemtelített szakasza múltként jelenik meg 
ugyan, de nem a jelen szembeállításaként, hiszen sokkal inkább a jelen lét múltsze-
rűvé (a régivé, a jóvá) való áthuzalozásán, átinterpretálásán dolgozik. Ami a falusi 
létből fontos volt számára, nem csupán külső térként jelenik meg, hanem belsővé is 
válik, ezért is tudja továbbvinni magával a városba, majd a magával vitt értékeket ki-
terjeszteni, újra külsővé tenni.

A lakóhely elhagyása, áthelyezése az öregúr számára alapvetően nem tragikus, 
pusztán tragikus esemény követője: felesége halála, majd saját testi erejének, szemé-
nek gyengülése után dönt úgy, hogy eladja birtokát, s lányához és vejéhez költözik. 
Ez az életesemény elsősorban életválságként, az élet egy jelentős fordulópontjaként fog-
lalja el helyét Csurgó élettörténetében, melyet ő maga ruház fel alkatának és igényeinek 
megfelelő jelentéssel: interpretációjában eddigi lakóhelyének elhagyása a hanyatlás 
hátrahagyása is, hiszen eddigi életformája nem tartható fenn, magánya nyomasztóvá 
vált. A döntés nem volt ugyan egyszerű („elbeszélte, hogy milyen nehezen vált meg 
a birtokától” [1082.]), de a korábbi, birtokához, házához, családjához fűződő ottho-
nosságérzet elmúltával költözésével a magányból újra társas létbe érkezik. Ugyancsak 
pozitív töltettel ruházza fel elhatározását az is, hogy a birtokból származó pénzzel 
lányának és annak családjának segít, a tervek szerint „a birtok árán veje hidegvíz-inté-
zetet építtetne, s �zetne annyi kamatot, amennyit a föld jövedelmez.” (1082.) A múlt 
egy periódusának lezárása egyben valami újnak a kezdete is, az új, ismeretlen helyet 
ismerőssé, sajáttá, otthonossá kell tennie.

Az otthonosság, vagy éppen az „otthonvilág” és a vele oppozícióban álló „idegen 
világ” nem statikus fogalom, ahogyan arra Landgrebe is rámutat: „Az otthonvilág és az 
idegen világ közötti kapcsolat, mint látható, relativitásként értelmezhető; nem merev, 
sokkal inkább áradó, állandóan mozgásban lévő.”4 Az új otthonosság vagy otthon-
világ megteremtésének feladata ezért az idegen világ határainak elmosása, eltolása, az 
idegenség (legalább részleges) átváltoztatása otthonossággá. Az otthonosság krité-
riumai között általános/kollektív elemeket éppúgy találhatunk, mint egyedieket, ám 
mindegyik folytonos kapcsolatban van azzal az allegorikus hálóval, melyhez az egyén 
élete során belső vagy külső identitását kapcsolja. 

A magyar irodalom otthonosságélményeit S. Varga Pál mutatja be Az otthonosság 
(ars) poétikája5 című tanulmányában, ahol a romantika, majd a 19. század második 
4 Ludwig Landgrebe, Der Weg der Phänomenologie. Das Problem einer ursprünglichen Erfahrung, 1. Au�., 

Mohn, Gütersloh, 1963, 51. (Saját fordításom – K. J.) („Dieses Verhältnis von Heimwelt und Fremd-
welt ist, wie sich zeigte, in einer Relativität zu verstehen; es ist nicht ein starres, sondern ein �ießendes 
und ständig in Bewegung be�ndliches.”)

5 S. Varga Pál, Az otthonosság (ars) poétikája. Arany János: A költő hazája – A tölgyek alatt, It. 2017/4., 
497–503.
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Érezte, hogy eleget aludt, de még sötét volt. Egy darabig hallgatódzott: se kutya-
ugatás, se kakaskukoríkolás. Hány óra lehet? […] Csengetett hát a szobaleánynak.
A szobaleány borzasan és álmos szemmel nyitott be. 
Baj van, nagyságos úr?
Én nem vagyok nagyságos – felelte az öreg. – A csizmámat!
S ahogy a csizma megérkezett, rádörmögött a szobaleányra:
Micsoda lustaság! Már öt óra elmúlt, és még hevertek? (1084.) 

A falun megszokott jelenségek és viselkedésminták ekkor hiányként bukkannak fel, 
önkéntelen szembeállítást indítva el:

Apám – kérdezte az orvos felriadva –, kell valami?
Kell ördög – felelte vígan az öreg. – Csak fölkeltem, mert reggel van. Itt nem 

szoktak reggel fölkelni?
Hát ilyen korán nem – felelte kedvetlenül az orvos. (1085.) 

Majd lejjebb:

Itt nem harangoznak hajnalt? – kérdezte a szobaleányt.
Nem tudom, tekintetes úr – felelte az.
És utána nézett, a fejét rázva, mosolyogva. (1085.)

Csurgó hajnali csalódása, idegensége feloldódni látszik, hiszen vígan felel, majd mo-
solyogva néz a lány után. Az otthonosság hiánya nem traumatikus tapasztalatként, 
sokkal inkább megoldandó problémaként manifesztálódik, megoldásai pedig egy-
szerre táplálkoznak korábbi otthonosságérzete emlékeiből, ismereteiből és új körül-
ményei lehetőségeiből. Ott-tartózkodása kezdetén nem érzékeli a számára kiszabott 
határokat, a neki kijelölt kis szoba zárt teréből még ki szeretne lépni, s ebbe az új 
világba igyekszik bevonzani mindazt, ami eddigi életében a boldogság, a megnyug-
vás, az ismerősség érzetét keltette.

Megpróbálkozik ugyan a lakás egyéb tereit is uralni, saját képére formálni, ám ellen-
állásba ütközik: ami számára otthonos, az a lányának idegen és idegesítő. Az öreg 
ismerősségmotívumai, mint a ruházata vagy a pipája, lányának nem jelenti (nem is 
jelentheti) ugyanazt, annak ellenére, hogy életük nem oly régi, közös szakaszában 
feltehetően ugyanazon szimbolikus értelemvilág határozta meg mindkettejük ottho-
nosságfogalmát. Apja szokásai, metonimikus kapcsolódásai már nem a közös kódot, 
a mi-tudatot erősítik, eltérő otthonosságfogalom határozza meg identitásukat: a dok-
torné – új környezetbe és szerepbe kerülve – más megerősítéseket, kapaszkodókat 
keresett, melyek eredője férje világa, a nagyváros társadalmának elvárásrendje, az új 
ismerősök, barátok inspirációja, míg apja – temporálisan és �zikailag is korábbi 
értelemvilágában maradva – nem változott lányával együtt, a változás csak mostani 
beköltözésével indulhat meg. Ennek mikéntje viszont többirányú lehet: minden-
képp számolni lehet a változás lehetetlenségével, a hozott otthonosság és a tapasztalt 

idegenség szembeállítására adott válaszok elégtelenségével. Csurgó – ahogy első reg-
gelén láthattuk – csupán megmosolyogtatónak tartja a különös, idegen szokásokat, 
nem önmagát interpretálja idegenként, hanem e világ elvárásait, melyek így az ő sta bil-
(nak vélt), belső értékrendjéhez igazodva megváltoztathatónak, felülírhatónak tűn-
nek. E diskrepancia felismerésére éppen „túlélése” miatt is szüksége van: feladatot, 
kihívást talál új világában, hiszen az új otthonosság megteremtése jelentéssel ruházza 
fel mindennapjait. Bár idegensége a tárgyi szimbólumok szintjén is feltűnő („Hogy  
a koma [a francia professzor] frakkban jött el, ez még inkább furcsította az öregúr 
atilláját és egyéb ódonságait. De maga az öregúr nem érezte ezt. Neki inkább a frakk 
lehetett furcsa.” [1073.]), mégis képes átesztétizálni jövőbeli életterét, élettársait:

Most a tanár is beleelegyedett a beszélgetésbe:
Nehéz lesz megszoknia a fővárosban, attól tartok, nehéz lesz.
Nem tudom – felelte az öregúr –, de nem is aggódom. Mi kell már énnekem? 

Legföljebb egy-egy pipa jó dohány. (1073.)

Eddigi stabilitását ekkor (a mű egyik elemzője, Szász László szerint) újabb személyi-
ségjeggyel egészíti ki:

Megérkezése pillanatától kezdve egyetlen új minőséggel gyarapodik a főszereplő 
személyisége, a kíváncsisággal elegyes csodálkozással, ami a továbbiakban, vesztére, 
meghatározza egész habitusát, és ennek a tulajdonságának a fokozatai bontakoznak 
ki a továbbiakban a meglepődés, az idegenségérzet, az elkülönülés, a teljes elhagya-
tottság fázisaiban.8

Az új személyiségjeggyel való gyarapodással egyetértve, árnyalnám a kijelentést, 
méghozzá a „vesztére” kifejezés átgondolásának javaslatával. Nem valószínű, hogy 
kíváncsisága, vagy éppen az új dolgokra való rácsodálkozása juttatja el a főhőst  
a megoldhatatlanság tapasztalatáig, a regény nem tűnik determinisztikusnak, még 
akkor sem, ha valóban kevés esélyt látunk arra, hogy az otthonát hátrahagyó, eddigi 
életformáját feladó, majd vagyonát elveszítő idős tekintetes érvényes és követhető 
értelemvilágot építsen fel magában, magának. A kíváncsiság nélküli, önmaga „jobbik 
részét” már elhagyó és nem is kereső hős archetipikus mintája éppen a doktorék szom-
szédja, az öreg Mayer, aki a lehetőséget is elveszíti arra, hogy megfelelően interpretálja 
az őt körülvevő világot: végletesen korlátozott nyelvi kódja és süketsége megfosztotta 
az észlelés és értelmezve kimondás lehetőségétől, régi, saját szokásait levetette, kis 
szobájában inkább egy régi kor letűnt, ám átformált emléktárgyaként jelenik meg. 
Mayer nyelvében a szavak eredeti formája eltűnik, minden izévé változik, megfosztva 
jelentésének komplex halmazától:

8 Szász László, A küszöblét motívumai. Gárdonyi Géza és Az öreg tekintetes, Kortárs 2013/12., 55–65., 
idézett oldal: 62.
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Minden drágább – hagyta helyben Csurgó.
A pénz is kevesebb. Pah, pah, hogyan tudnak az izék megélni?
 Azzal rábámult az öreg Csurgóra a lábától fölfelé.
Pah, pah, hát levetette a magyar izét?
Le – felelte röstellkedve Csurgó –, lehúzták rólam.
Kár. Pah, pah, örültem, hogy láttam. Én az enyimet régen elizéltem, elnyűt-

tem. (1101.)

A lassan folydogáló, akadozó beszélgetés próbára teszi az öreg Mayer képességeit, 
nehezen forgatja, nem is találja a szavakat, az izé mellett állandóan megjelenő indu-
latszava, a pah, pah válik megszólalása fő szervezőelvévé. E szobájába zárt, korábbi 
életmódjától, eszméitől és immár nyelvétől is megfosztott öregúr a talán Csurgóra is 
váró jövő korántsem megnyugtató metaforájaként is realizálódhat.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy mind Csurgó, mind Mayer ábrázolása túl-
lép az egyszerű allegorézis határán: alakjaik (különösen Csurgóé) nem pusztán egy 
archetipikus minta vagy éppen eszme megformálói, melyek a falu-város, vagy éppen 
a régi-új oppozíciót hivatottak illusztrálni. Ha pusztán ez lenne a regény teljesítmé-
nye, a didaktika venné át az uralmat a recepció szövevényes útjai fölött, főhősünk 
megmaradna valamiféle Don Quijote-i �gurának, akit kissé megmosolygunk, szere-
tünk és szánunk, ám – dramatikai és retorikai szempontból – legföljebb tragikomi-
kus �guraként helyeznénk el a befogadás horizontján. Hasonló hőssel találkozunk 
Gyulai Pál Egy régi udvarház utolsó gazdája, Mikszáth Kálmán Új Zrínyiász vagy 
Beszterce ostroma című regényeiben. A hozzájuk képest is felismerhető prózapoétikai 
váltást képviseli viszont Az öreg tekintetes, melynek retorikai megformáltsága túlmu-
tat az allegorikus hős, és így az oppozíciókra építő megjelenítés lehetőségein. Az öreg 
tekintetes olvasása eleve implikálja e tételszerű, túlságosan is leegyszerűsítő interp-
retáció elvetését, hiszen �nom és korántsem egysíkú lélekábrázolásának, de főleg 
nyelvi megoldásainak köszönhetően nem a 19. század reprezentációra építő, sokkal 
inkább a posztmodern retorikai kérdezőhorizontja felől képes megnyitni a szöveg-
teret. Ahogyan Bazsányi Sándor megjegyzi a reprezentáció–retorika fogalompárral 
kapcsolatban, a „reprezentáció: egyértelmű, a valóság jelenségeinek és jelentéshordo-
zóinak megfelel(tethet)ő; retorika: mindezen valóságvonatkozásoknak és értékszer-
kezeteknek ellenálló, azokat felfüggesztő és szétziláló.”9

Ebből következhet azon megállapításunk, hogy a mű nem reprezentálni (s ezzel 
„reálisan” bemutatni) szeretné egy idős ember életválságát vagy éppen a falu-város 
(egyértelmű) szembenállását, hanem mindezeken túlmutatva s e jeleket és jelentésele-
meket játékba hozva szétzilálni, újraértelmezni, s ami talán itt a legfontosabb: nem 
kívülről, hanem belülről, azaz eleve egy szubjektív, saját nyelvi-retorikai tapasztalaton 
keresztül átszűrni s így párbeszédbe állítani.

9 Bazsányi Sándor, Reprezentáció(s hit) és retorika(i kétely) a kritikában. A stílus antropológiája Péterfy 
Jenő Jókai Mór című esszéjében, Alföld 1998/1., http://epa.oszk.hu/00000/00002/00025/bazssand.
html (Utolsó letöltés: 2020. 06. 11.)

A recepció igencsak kétarcúnak mutatkozik e tapasztalatok érvényesítése szem-
pontjából. Nagy Sándor írása elsősorban a kinyilatkoztatás értékű társadalomkriti kát 
keresi a műben:

(Az öreg tekintetes című regény hősében, Csurgó Károlyban a patriarkálisabbnak 
látszó feudális világ ütközik össze a kifejlődő kapitalizmussal). Ez a „leegyszerű-
sítés” persze azzal is együtt jár, hogy nem születik nagy regénykompozíció Gár-
donyi tollából, és a lélektani elemek túltengése sokszor elhalványítja az amúgyis 
nehezen kibogozható társadalmi jellegű eszmeiséget.10

Mezei József Gárdonyi pszichologizmusa11 című tanulmányában az erkölcs és a lélek 
összefüggéseire, a falu és a város ellentétének ábrázolására helyezi a hangsúlyt: 

Érdekesebb Gárdonyi romantikus városellenessége, nem annyira a szándék és fel-
fogás, a hogyan és miért, hanem a probléma miatt. A város még nagyon új téma, 
nehéz élni benne és látni is, szeretni, törődni vele és kételkedni benne. […] A falu és 
a város szimbolikus jelentésűek a korban. Két életforma, két morál naivan egyszerű-
sített szimbólumai. Gárdonyi a faluban hisz, a régiben, az állandóban, a biztosban, 
szeretné megváltani a várost, beoltani egy kis vidékkel, mint ahogyan Bródy is tette. 
Utópia, irigylendő naivitás vagy bosszantó tájékozatlanság? Aligha fontos ez, mint-
hogy nem településben, foglalkozásokban, osztályokban gondolko dott, hanem er-
kölcsi eszményekben, a falu megtalálható volt a városban, a város a falun.12

Az idézett rész első mondatát ugyan cáfolják a későbbiek (ti. ha szimbólumokban gon-
dolkodunk, nehéz lenne városellenességről beszélni), ám Mezei mégis fontos dologra 
hívja fel �gyelmünket, csupán össze kell hangolnunk kijelentéseit: Gárdonyi (vagy 
inkább a művek beszélője) nem a faluban hisz, sokkal inkább abban, amit a falun ke-
resztül meg szeretne mutatni. S míg Az én falum poétikája – a falu-város oppozíció 
viszonylagos egyensúlyba helyezése ellenére – már a mű címe segítségével is inkább az 
előbbi kitüntetett szerepét sugallja, Az öreg tekintetes faluképe még ennél is árnyaltabb 
lesz. A falu-város többletjelentéseivel való érintkezés így nem pusztán allegorikus és 
metonimikus, hanem – természetesen az allegória és a metonímia jelentéshálójára 
építve – egy sajátos szimbolikus-retorikai szint bontakozik ki, mely egyéni, saját volta 
miatt folytonosan csak a főhős belső világán átszűrt imagináció terméke lehet.

E szimbolikus-retorikai olvasás ugyanakkor lehetővé teszi a falu és a város önma-
gán túlmutató jelentéseinek pluralizálódását, melyek mind segítségünkre lehetnek  
a mű otthonosságfogalmának, valamint az ebben elhelyezkedő főhős ábrázolt pszichés 
folyamatainak megértésében. Kunkli Enikő – Jung elméletére támaszkodva – úgy véli, 

10 Nagy Sándor, A nemzedékváltás regénye (Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes) = Az Egri Tanárképző 
Főiskola tudományos közleményei. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, nova series, 1965, Tom. 
3/1., 229–242., idézett oldal: 232.

11 Mezei József, Gárdonyi pszichologizmusa, ItK 1964/4., 449–456.
12 Uo., 449.
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„a természettel szoros kapcsolatban, harmóniában élő ember életvilága organikusan, 
a természeti rendnek megfelelően konstituálódik”,13 és „az organikusan, a természeti 
renddel harmonikusan konstruálódott világ képviselőjének Csurgó Károly tekint-
hető”.14 A kiválóan felépített tanulmány a pszichoanalitikus irodalomtudomány 
módszereivel megkísérli feltárni a falu és a város oppozíciójának szociálpszichológi-
ai hátterét. Kovács Gábor ugyancsak kitűnő és részletes értelmezése a prózapoétika 
alapvetései felől közelít a térstruktúrák értelmezéséhez, így a város identitásképző 
stratégiáihoz is:

A város jelelméleti felfogásában egyszerre van jelen a város szemantikájának szink-
 rón és diakrón aspektusa. A város szimbolikus tere egyfelől úgy jut jelentéshez, 
hogy eltérő típusú jelölőivel (építészeti formáival, iparművészeti és tömeggyártási 
termékeivel stb.) egy olyan szemioszférát hoz létre, amely valamilyen úton-módon 
reprodukálja és újrakódolja a város adott társadalmi elrendeződését és réteg-
ződését.15

E gondolatmenetből kiindulva, ám a jelelméletből a médiaelméletbe átlépve Marshall 
McLuhan gondolataira támaszkodik az elemző, amikor megállapítja, hogy

[…] tehát a város nem más, mint az emberi testrészek kiterjesztése. A tudományok 
és a technológia párhuzamos fejlődésével fokozatosan a nyugati ember egyik leg-
alapvetőbb sajátosságává vált az analitikus gondolkodás, a részekre bontás, a funk-
ciók specializálása, a szakosodás – egyszóval a szakemberi lét.16

Gárdonyitól nem idegen e gondolkodás, ahogy lejjebb olvashatjuk,

[m]aga Gárdonyi is felismerte, hogy a szoba, a ház vagy egy még nagyobb élettér  
a szubjektum kiterjesztéseként ragadható meg, s ezt a jelenséget ódnak nevezte el.17

Palimpszeszt városok

Láthatjuk, hogy a város és a falu értelmezési lehetősége központi helyet foglal el mind 
a regény értelmezésének, mind a művön belüli imaginárius világ és a főhős identitásának 
horizontján. A korábbi értelmezések tapasztalatai alapján saját interpretációmban 
– az otthonosság fogalomrendszerétől nem elszakadva – mind a falut, mind a várost 
igyekszem palimpszesztusként kezelni, melyre mindaz ráíródik, amit a szubjektum 
velük kapcsolatban konstituált.

13 Kunkli Enikő, A visszavonhatatlanság tapasztalataként megjelenő létértelmezési válság tematizálása 
Gárdonyi Géza Az öreg tekintetes című művében, ItK 2001/1–2., 128–148., idézett oldal: 149.

14 Uo., 150.
15 Kovács Gábor, A részlet esztétikuma (Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes), Magyartanítás 2013/1., 

16–25, idézett oldal: 17.
16 Uo., 18.
17 Uo.

Hagyományfelfogásunk szimbólumaként értelmezhetjük a palimpszeszt jelenségét 
– írja Váradi Ágnes –. Az írásbeliség megőrző képessége, a textusok dialógusképes-
sége még nem jelenti önmagában a hagyományképzést, hiszen a hagyomány kizáró-
lag a megértésben válik megtörténtté. A megértés – a palimpszeszt struktúrájában 
maradva – a mindenkori felső réteg dekódolásának aktusában megy végbe. A ha-
gyomány így a múlt darabjainak jelenben történő értelmezése.18

A palimpszeszt, amelyen egy régi rétegre ráíródik egy új, egyszerre elfed, megőriz, 
töröl és teremt. Különböző tartalmakat zár ugyanarra a lapra, egyik ráhelyeződik  
a másikra úgy, hogy a felszín alá bukó sorokat csak avatott szem láthatja meg kitartó 
kutatómunkája eredményeként. Az öreg tekintetes főhősének ugyanakkor hatalmas 
kihívással kell szembenézni, újra kell teremteni magát az emlékezetet, majd rajta 
keresztül a jelent, mely magára ölti a már említett palimpszeszt jelleget: létrejön egy 
én, aki felejt, és egy másik én, aki emlékezik. E két modalitás dinamikájából tud ki-
bontakozni egyéni története, mely összefonódik ősei történetével és falujával, a múlt-
tal, mely a legváratlanabb pillanatokban bukkan elő. Az újraíródó történet azonban 
már a város képére, arcára karcolódik, melynek utcáit rója, embereit szólítja, folyama-
tosan elfedve azt, amit magával hozott. A palimpszeszt sajátos (irodalomelméleti) 
tulajdonsága, hogy elrejtve őrzi meg a korábbi stációt, hiszen az addigi bevésett ta-
pasztalat nyomai nem eltűnnek, hanem átlényegülnek.

A regény összetett metaforarendszeréből a város tereihez kapcsolódó motívumokat 
vizsgálva is láthatjuk, hogy a mű retorikája nem csupán felmondja a leegyszerűsítő, 
morális leckét (mely szerint a falu az idill, a város az elmagányosodás színtere lenne) 
vagy ellátja e koncepció allegorikus �guráival az elbeszélést: a nyelv mindezt egyköny-
nyen megteremti, de ezen túl is lép a retorikai pozícióban. A sematikus ismétlések, 
sztereotipizálások helyett a megértés, befogadás folyamata, maga a hermeneutika válik 
fontossá, s ezt a folyamatot követjük végig a főhőssel, akinek legfőbb feladata saját 
szimbolikus világának, s így talán önmagának is a megértése. Helyeket keres, melyek 
lehetővé teszik a belehelyezkedést, felfedik vagy éppen eltakarják a titkokat és az 
idegenséget. Ezt persze mindig csak saját nézőpontjából teheti meg, mely nézőpont 
igen sajátos: egyszerre külső és belső történetteremtésről vagy – Mieke Bal szavaival 
– fokalizációról19 beszélhetünk. Külső, hiszen nemcsak saját történetét vagy az általa 
látott jelenségeket írja le, hanem a körülötte történő eseményeket, a doktorék, a beteg 
asszony vagy éppen a város történeteit, ugyanakkor belső, hiszen saját belső ta-
pasztalatainak lehetünk tanúi, melyek sok esetben emlékekre, érzésekre vagy nagyon 
is reális terekre épülnek. Az így megteremtett, új városkép nem azonos az eredeti 
Budapesttel, nem célja, hogy reális ábrázolást készítsen, ám ahhoz, hogy új, saját 
Budapest-képét meg tudja teremteni, a reálishoz tapadó képet és korábbi faluképét 

18 Váradi Ágnes, Megőrzés és felejtés – Palimpszeszt, Palimpszeszt 1/1., 1996. okt.: http://magyar-irodalom.
elte.hu/palimpszeszt/01_szam/02.htm (Utolsó letöltés: 2018. 03. 02.)

19 Mieke Bal, Fokalizáció, ford. Ferencz Anna http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/58F%FCzi/
Vizu%E1lis%20%E9s%20irodalmi%20narr%E1ci%F3%20(E)/szoveggyujtemeny/bal/index.html 
(Utolsó letöltés: 2018. 03. 03.)
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el kell tüntetni, kis időre kitörölni, vagy legalább olyan szervesen beépíteni ebbe az 
új képbe, hogy különbségük minél kevésbé legyen feltűnő.

E kitűzött retorikai-poétikai cél elérése szervezi a regény nyelvi terét, melyben a fő-
hősnek, az ő otthonosságfogalmának, emlékeinek és új tapasztalatainak jut a legna-
gyobb szerep. Ahogyan a motivikus hasonlóságok működtetésénél is re�ektáltunk 
rá, a megismerés és felfedezés iránya, mint valamiféle gyarmatosítás, csakis a „saját” 
irányából képzelhető el. Az otthonosságából kiszakított szubjektum számára köny-
nyebben elérhető eredményt kínál, ha nem az újba helyezkedik bele és próbálja 
megismerni, hanem a régi világa tapasztalatait ülteti át az eddig ismeretlenbe, ezzel 
is hidat képezve a két (ön)megértési stratégia között. Ez alapvetően nem okoz problé-
mát, hiszen maga a hermeneutikai folyamat is szükségszerűen csak egy létező hori-
zont (a már ismert) felől tud közelíteni egy új horizonthoz. Ám ez a könnyebbség 
korántsem jelenti azt, hogy mindenképp célravezető is e módszer. Az új világ elemei-
nek elfedése és átírása egyszersmind a másikra való vakságot és süketséget is magában 
hordozza, ami – az eddigi minőségekhez hasonlóan – nem etikai kategóriaként értel-
mezendő, azaz nem az a tisztünk, hogy eldöntsük, helyes vagy helytelen a választott 
út, hiszen a regény retorikai koncepciója nem erre biztatja az olvasót. Így a herme-
neutikai folyamat lezáratlan marad, hiszen a másik horizont megtapasztalása magá-
ban rejti a két horizont összeütközésének lehetőségét, a szakadék megtapasztalását, 
melynek ideális következménye a horizontok közelítése vagy összeolvadása. Az öreg 
tekintetes városolvasata is sajátos hermeneutikai folyamat, melyben viszont a saját 
(korábbi, hozott) horizontot csak megkarcolja a már említett kíváncsiság, mégsem 
teszi lehetővé a horizontok megnyugtató összeolvadását. A város idegenségének legyő-
zése lehetetlennek tűnik akkor, ha a város mint másik nem képes felmutatni abból, 
amit a befogadó/megismerő elvár, aki viszont nem mer kiépíteni új elvárási horizon-
tokat. A másikra (a másik kultúrára, térre, személyre) való vakság nem az etika, hanem 
inkább a pszichoanalízis tapasztalatai felől közelítendő meg: annak ellenére, hogy 
az öreg tekintetes a külvilág, saját rokonai és új ismerősei felé nem mutatja traumati-
kus elváltozások jelét, e tünetek éppen némaságukban, elfojtásukban érhetők tetten, 
melyekre Csurgó új világához kapcsolódó reakciói mutatnak rá. Az első reggelen 
kilép kis szobájából, majd a lakás zárt teréből, s hagyja, hogy a(z antropomor�á váló) 
város felfalja, elveszejtse. Norbert Elias úgy véli,

[…] egy nép civilizációja erkölcseinek kiegyenesítése, a városiasodás, az udvarias-
ság és az illemtudás elterjedtsége, az, hogy a jó modor meglegyen és részletes törvé-
nyek szabályozzák: számomra mindez csupán az erény álcája, s nem maga az erény, 
s a civilizáció mit sem tesz a társadalomért, ha nem nyújtja számára az erény alapját 
és formáját.20

Az erényesség és civilizáció összekapcsolása a regény több pontján kiindulópontja, 
problémafelvetője lesz a saját otthonosság megteremtésének, ezzel együtt a fogalmak 
20 Norbert Elias, A civilizáció folyamata. Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások, ford. Berényi 

Gábor, Gondolat, Budapest, 2004, 145.

relativizálásának. Mint a civilizáció, az otthonosság is belső eredőktől és értékrend-
től függ, a város vagy falu mint egy ellentétpár két tagja nem meghatározza, sokkal 
inkább szimbolizálja a belső világ kivetülését.

Hosszú séta a város dzsungelében

Csurgó második budapesti napja, első budapesti útja szemlélteti legmarkánsabban  
a tér uralásának, a saját hely, világ megtalálásának lehetőségeit és problematikáját.  
A korábban idézett, kora reggeli eseményeket bemutató részletekből is jól látszik, 
hogy az öreg tekintetes implicit és explicit cselekedetei mást mutatnak. Míg kifelé, 
explicite azt jelzi, hogy képes nyitni új világa felé, elfogadja annak szabályait, igazo-
dik rendjéhez, addig implicit módon ennek éppen az ellenkezőjét láthatjuk: valójában 
nem (vagy nehezen) fogadja el, hogy e világ nem a korábbi, saját szabályai szerint mű-
ködik, az őt körülvevő emberek nem az ő szokásait követik, s azt is megütközéssel 
konstatálja, hogy szokásait furcsának, idegennek tartják. Első sétáját is e furcsaság, 
idegenség szervezi: már elindulása meglepő, ugyanis a hajnali ébredést követően már 
képtelen visszaaludni, s míg felriasztott vejéék visszafekszenek, ő inkább a szürkület-
ben elindul a városba. Korán kelését korábbi, falusi életmódjához kapcsolható szoká-
saként nem könnyű egyik napról a másikra levetkőzni, s bár nem talál hasznos elfog-
laltságot magának (mint például a falusi hajnali, reggeli haszonmunkák), célt tűz ki 
maga elé: megnézi a várost. „Az öregúr kilépett s végignézett a József körúton. A körút 
persze néptelen volt, de az utcai lámpások megvilágították. Tetszett ez az öregúrnak.” 
(1085.) E néhány mondat összefoglalja s demonstrálhatja mindazt, amit feljebb az 
otthonosság újjáteremtésével kapcsolatban megfogalmaztunk, hiszen itt látható, hogy 
a felfedezés, kíváncsiság jóindulatával, az otthonosságteremtés valódi szándékával 
helyezi el önmagát új közegében, ám az elégedettség és jóindulat fontos eredője, hogy 
az új tér rendje az ő szabályaihoz igazodjon, azaz a szakadék a két horizont között 
minél kisebb legyen. Hajnali kelésével zavarta ugyan a szolgákat és családját, ám ez 
saját identitását tekintve nem okozott problémát. 

A nagyváros pedig kifejezetten barátságos, sejtelmes arcát mutatja hajnali üressé-
gével, hiszen így semmivel sem félelmetesebb, mint korábbi faluja, ahol minden ismert-
ként és uralhatóként bukkan fel az annak otthonosságában élő számára. A nagyváros 
itt mint egy megszelídíthető (vagy akár már meg is szelídített) vadállat jelenik meg, 
melynek játékszabályait Csurgó már kiismerte, ezáltal – úgy vélheti – uralja. Még 
nem inog meg vélt-valós hatalmi pozíciója, családfőként, egy ház uraként tud tekin-
teni magára, aki még veje foglalkozásához is ért, képes átvenni annak szerepét orvos-
ként, sőt fölé tud magasodni olyan esetekben, amikor az képtelen a betegeket meg-
gyógyítani. Az öreg, aki korábbi értelemvilágában központi s mindenképp vezető 
pozíciót töltött be, hiszen uradalmát eredményesen igazgatta, e vezető pozíciót véli 
megtarthatónak itt is, s ennek segítségével igyekszik új pozícióját is konstituálni.

A mű egyik legnagyobb bravúrja annak bemutatása, hogyan fogja Csurgó e pozí-
ciót szinte lépésről lépésre elveszíteni s újrade�niálni. Sétája legelső etapjaként egy 
rendőrrel találkozik, akit barátságosan meg is szólít:
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Úgy látszik, jó időnk lesz – mondta az öregúr elégedetten.
A rendőr hidegen pillantott reá, s tovább sétált. (1085.)

Az idegennel való első találkozás a párbeszéd hiányára hívja fel a �gyelmünket. Míg 
az előző este megismert vendégek – a családi ismeretség és barátság révén is – jóin-
dulattal, vélt vagy valós elfogadással s befogadással közelítettek az öregúrhoz, addig 
egy idegen semmilyen játékba nem fog bonyolódni vele, számára a közvetlen megszó-
lításnak nincs (hagyomány)értéke, válaszra sem méltatja. Csurgó falusi világában 
mindez elképzelhetetlen lett volna, s e reakció olyannyira meglephette az öreget, hogy 
nincs is szava, megfelelő reakciója, eddigi fogalomkészlete alapján interpretálni sem 
tudja e jelenséget, hát inkább folytatja felfedezőútját.

Következő állomása a Viktória kávéház, ahol már képes párbeszédet folytatni a 
pincérrel, ám e beszélgetés is inkább nyelvük szimbolikus kódjainak különbségeire 
re�ektál:

A világosság felkeltette az öregúr �gyelmét. Megállt az ajtóban, és benézett.
A pincér hozzá ment, hogy megtudja, miért áll ott. Az öregúr megszólította:
Mi van itt?
Semmi – felelte a pincér.
Azt kérdem, hogy vendégfogadó-e ez?
Nem uram, kávéház.
Kávéház? No, hát akkor adjon nekem kávét. (1086.)

Az öreg kérdésének kontextusa, magának a kérdésnek az iránya nem világos a pincér-
nek, ezért válasza semmitmondó lesz az öreg szemszögéből. A „Mi van itt?” kérdés  
a maga egyszerűségében nem bír azonos rámutató funkcióval a két beszédpartner 
számára, hiszen a pincér azt gondolhatja, hogy valami különlegességre, önmagán 
túlmutató jelentésre kíváncsi az öregúr, hiszen miért is érdeklődne bárki is egy (neki 
és azoknak, akikkel azonos értelemvilághoz tartozik) egyértelmű funkcióval és je-
lentéssel bíró épület mivoltáról. Az öreg, aki kívülről érkezik, nem arra kíváncsi, ami 
a másiknak, a pincérnek különleges, hanem arra, ami neki különleges (a másiknak 
pedig valószínűleg hétköznapi). A két fogalmi háló beszélgetésük elején nem érintke-
zik, szükség van a részletek kibontására, mely a benti beszélgetés során újabb irányt 
vesz. Csurgó – nem okulva a rendőrrel való meg nem valósult párbeszédből – csevegni 
kezd a pincérrel, mintha földije, jó ismerőse lenne, azaz mintha azonos otthonosság-
fogalommal rendelkeznének. A pincér viszont felismeri az idegenséget, amire az öreg 
egyelőre nem képes, s kihasználva jóhiszeműségét, naivitását és szükségét, borsos 
áron rátukmál egy náluk maradt pipát. 

Ebben az epizódban a pincér verbális válaszait nem ismerjük meg, a bekezdés 
retorikája a rendőrrel való találkozáséra emlékeztet, tettei itt is beszédesek lesznek: 
az olvasó elsősorban dörzsöltségként, s nem az öreg által vélt jóakaratként, esetleg 
barátságként értelmezi a pincér gesztusát, mely viszont Csurgóban tovább erősíti az 
otthonosság illúzióját, a kiterjeszthető falu koncepcióját.

A kávéházból a villamosok csábítják ki, melyeket hosszasan csodál és követ, mind 
távolabb vetődve új lakhelyétől, ám fürkészve és bámulva a város irdatlan épületeit, 
tereit, szobrait, járműveit. Az elbeszélő itt már jelzi, hogy ő is magára hagyja Csurgót 
felfedezőútján, kívülről, a másik perspektívájából szemléli, s erre hívja fel a befogadó 
�gyelmét is: „Valahány villamos elhaladt mellette, mindannyiszor megállt, s bámul-
ta. Persze azt hitte, hogy a körúton megyen.” (1086.) A túl nagy fokú idegenséget 
tapasztalva az öregúr is hamarosan re�ektál állapotára: 

Kissé messzebb jöttem, mint kellett volna! – mormogta aztán. – Ideje, hogy visz-
szatérjek.

S hogy akkor épp a Baross utcából jött a villamos, arra indult.
Most már a házakat is nézegette. Csakhamar meglátta, hogy ez az utca szűkebb, 

mint amelyiken jött. Újra visszatért a szökőkúthoz, s tájékozódott. Megállapította, 
hogy jobbra kell haladnia, s a Múzeum felé indult.

Hogy ott a kertet megpillantotta, azonnal tudta, hogy ismét tévedett, de az 
Arany János szobra bevonzotta. (1086–1087.)

Az eltévedés ekkor már tapasztalatként megjelenik ugyan, de nem traumatizálja, 
inkább az új lakóhely nagyságával való természetes velejárónak tekinti, hiszen annyi 
megcsodálni való újdonságot is magába rejt. Továbbra is elbűvölik a nagy házak,  
a szobrok, a szép terek, s újra – az ismerősség feltételezésére alapozva – kérdezgeti 
a járókelőket:

Ugyan kérem, kinek a háza ez a gyönyörű szép?
Végre is látta, hogy senki sem tud válaszolni; ha pedig válaszolnak, ő nem ismeri 

a megnevezett háziurat. (1087.)

Láthatjuk tehát, hogy elindulásakor az új várossal/otthonnal párbeszéd révén kíván 
megismerkedni, kapcsolatukat nem egyoldalúnak, hanem kölcsönösnek tételezi, s aho-
gyan a rendőrrel vagy pincérrel (azaz szerepet betöltő s szerepük alapján megszólít-
ható s viszonyrendszerbe állítható) emberekkel formális, úgy szerep nélküli, ismeretlen 
járókelőkkel is informális kapcsolatot kíván kialakítani. E kapcsolatok defektusaira 
a narráció többször is re�ektál, formális kapcsolatait némaság és kihasználás, mellé-
beszélés, informális kapcsolatait pedig vagy szintén némaság, vagy információs érték 
nélküli válasz konstituálja.

A párbeszéd lehetetlenségének fel- és elismerése után a komótos séta és kényel-
mes szemlélődés folytatódik, ám a narráció jelentéstöbblettel fogja felruházni az el-
beszélt történetet. Gérard Genette Az elbeszélő diszkurzus című tanulmányában az 
elbeszélés szó három különböző jelentésére (narratív kijelentés, események egymás-
utánja, elbeszélt esemény) építve részletesen elemzi az időtartam ábrázási lehetőségeit, 
elkülönítve a szünet, a jelenet, a kivonat és az ellipszis fogalmát.21 Míg a jelenetben 

21 Gérard Genette, Az elbeszélő diszkurzus, ford. Sepeghy Boldizsár = Az irodalom elméletei I., szerk. 
Thomka Beáta, Janus Pannonius Tudományegyetem – Jelenkor, Pécs, 1996, 61–99., idézett oldal: 78.
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az események kibontását részben párbeszédeken, részben az egyidejűség temporális 
jellemzőinek megtartásával követhetjük végig (ahogyan ezt Az öreg tekintetes esetében 
az első esti vacsora leírásánál vagy a reggeli séta megkezdésénél láthattuk), addig  
a párbeszéd lehetőségének elveszítése után megváltozik a narráció ritmusa, szervező-
elve a szünet, a kivonat és az ellipszis lesz. Bár az elbeszélés szintjén nem történnek 
újabb vagy éppen különleges események, hiszen az öreg csupán folytatja bolyongását, 
az események mintha felgyorsulnának, holott csupán „a kihagyott (meghatározott 
vagy meghatározatlan) időközök kihagyása révén”22 explicit ellipszisek, szünetek, 
összefoglalók gyorsítják a narrációt. 

A narráció felgyorsulása párhuzamban áll Csurgó tapasztalataival és értelmezési 
stratégiáival is: míg eddig a viszonylagos otthonosság szervezte útját (hiszen családja 
körében, korábbi otthonosságfogalmával érintkező világban mozgott, olyan szere-
pekkel is találkozott, melyeket azonosság vagy hasonlóság révén el tudott helyezni 
imaginárius világában), addig, a város testében egyre mélyebbre hatolva, monumen-
tális és ismeretlen épületekkel, jelenségekkel találkozik, vagy olyanokkal, melyek is-
merőssége már meghaladja imaginárius otthona realitástartományát. Továbbra is 
tesz kísérletet az idegenség lerombolására hasonlóságokra építve (pl. a nagyváros 
nyüzsgésének tapasztalását ahhoz az érzéshez hasonlítja, amit akkor érzett, amikor 
gőzmalomban járt), ám ez egyre nehezebbé válik. A kirakatok, melyeket egy darabig 
csodál, csak nem akarnak elfogyni, a Vígszínház és az Országház „temérdek pom-
páján” (1087.) csak ámul, hatalmas méretük lenyűgözi, olyannyira, hogy körül kell 
járnia óriási tömbjüket, testüket, ismerőssé tételük pedig újra saját meglévő világá-
ból kiindulva történik, hiszen „meg kellett kérdeznie, hogy kinek a palotája” (1087.) 
a Vígszínház. Az öreg tekintetes tapasztalatvilága egy, saját tudatán átszűrt, szub-
jektívvé tett városfogalomban realizálódik, hasonlóan ahhoz, amiről Barta János 
„népi tudalom”-ként írt23 Arany János műveit értelmezve. Az elbeszélő – prózapoéti-
kai eljárásai segítségével – egyértelművé teszi, hogy a műben ábrázolt Budapest a fő-
hős szubjektumának, lelkének, értelmezési stratégiájának koherens terméke, mely 
itt is, és a regény folyamán mindvégig az értelmező (Csurgó) számára az egyetlen lehe-
tőséget kínálja az itthonlét megteremtésére, ám nem létezik az elképzelő/konstituáló 
tudatán kívül.24 Az így megteremtődő imaginárius (belső) Budapest válik a cselek-
mény színterévé, utcáit, épületeit a befogadó csak olyannak tudja látni, amilyen az öreg 
tekintetes tudatán átszűrődő, imaginációvá váló képiségből és narratív tapasztalatból 
kibontakozik. Erre az imaginárius képre íródik rá a narratív tapasztalat eredménye, 
azaz a felgyorsuló elbeszélés az eddig elsősorban jelenetekben manifesztálódó kép-
ződményt továbbalakítja, saját képére formálja. Az elbeszélés temporális változása 

22 Uo., 92.
23 Barta János, Az Őszikék titka = Uő., A pálya végén, Szépirodalmi, Budapest, 1987, 122–144.; Barta 

János, A nagyidai cigányok értelmezéséhez = Uő., A pálya végén,Szépirodalmi, Budapest, 1987, 53–71.
24 Barta János népi tudalom fogalmát gondolja tovább Arany János balladáit értelmezve S. Varga Pál, aki 

ugyancsak az empirikus perspektíva uralmát, a tudatban létező cselekmény narratív teljesítményét 
hangsúlyozza. S. Varga Pál, Kettős perspektíva Arany János balladáiban. Tipológiai vázlat = „Szirt  
a habok közt”. Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára, szerk. Bényei Péter, Gönczy Monika,  
S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014, 208–218., idézett oldalak: 210., 212.

így egyszerre oka és következménye is a cselekmény alakulásának, hiszen a főhős elbi-
zonytalanodása, kapkodása, ismeretlenbe való belevetettsége indukálja a kihagyáso-
kat és az elliptikus szerkesztést, míg ezen narratopoétikai elemek pedig hangsúlyossá 
teszik Csurgó pszichéjének zaklatottságát, a hatalmasra nőtt város démonikusságát. 
Az idő ritmusának megváltozásával a főhős által átélt idő is megváltozik, elfeledkezik 
magáról, így nemcsak a térben, hanem az időben is eltéved:

Már ekkor délfelé járt az idő, s neki csak most jutott eszébe, hogy ő voltaképpen 
hazafelé megyen most a kávéházból, és hogy otthon bizonyára várják ebédre.
De hogy jusson haza?
Megszólított egy szivarra gyújtó köpönyeges urat:
Ugyan, öcsém – mondotta –, merre lakik az én vőm, a doktor?
A köpönyeges úr rá nézett, és felelt hidegen:
Öccse az úrnak a sziámi elefánt!
S tovasietett. (1088.)

Az újabb csalódás azonban csak ideiglenesen szegi kedvét, a város még mindig tar-
togat felfedeznivalót, amiben érdemes elmerülni, lehetséges az időt lelassítani. Most 
egy sörház csábítja el frissen festett cégtáblájával, ahol – ha ideiglenesen és defektuso-
san is – újra meg tudja teremteni az otthonosság illúzióját. Hazatérése azonban valódi 
eltévedéssé, oda-vissza értelmetlen mozgássá alakul: a sörházban felejtett pipa, ott-
honvilágának e markáns jele miatt négy órán keresztül kóborol a városban a bérko-
csival, míg végül pipa nélkül, magas áron s elkésve érkezik haza lányáékhoz. Az első 
városban töltött nap zaklatottsága, a belső világ külsővé tétele, a nagyváros arca így 
válik a psziché kivetülésévé és szervezőelvévé, egy sajátos narratív teljesítménnyé, 
mely egyszerre teremtődik meg a főhős emocionális-szimbolikus világában és a szö-
veg testében, mely ugyancsak a zaklatottság, hol felgyorsulás, hol meg-megállás, hol 
a nyelvi otthon megteremtésének terepévé válik.

A hosszú bolyongás utáni zárt térbe való visszatérés újra a megállapodás, ottho-
nosság, kényelem ábrándját kínálja: az öreg átadja pénzét a vejének, majd tiszteletére 
újra pezsgős vacsorát adnak, névnapját ünneplik. Ám ekkor sem tudunk zavartalan 
idillt tételezni, az öreg, legnagyobb igyekezete, vagy inkább vágya ellenére sem tudja 
visszaállítani korábbi otthonvilágát, újat pedig nem tud konstituálni. Míg a körülötte 
lévő tér folyamatosan változik, ő képtelen e külső változásokat belsővé is tenni, idegen 
„díszként”, csodabogárként bolyong a zárt falak között is. A pénz átadása utáni estén 
családja arra kéri, szabaduljon meg nevetséges ruházatától, az atillától, húzzon fővá-
rosi ruhát, hiszen „[a]z utolsó fővárosi atilla rég bent van már a múzeumban”. (1093.) 
E metonimikus kapcsolatnak köszönhetően Csurgó is múzeumi tárggyá, porossá, 
avíttá, egy letűnt korszak képviselőjévé válik, akit meg lehet ugyan csodálni, de elve-
szítette eddigi funkcióját.

Élete elkerülhetetlen s visszavonhatatlan változása mindennapjai szervezőelvévé 
válik, a múltja emlékei egyre inkább kiszorulnak identitásképző stratégiái közül, s im-
már új élményei veszik át helyüket. A nagy bolyongást követő napon a kávéházban  
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a pincérnek s a kapuban álldogáló cselédeknek is előző napi kalandjairól mesélt, ön-
magára öltve a bohókás, idegen öregúr szerepét, aki a nagyvárossal való érintkezés 
tapasztalata révén kerül közel új ismerőseihez. Igaz, a lányáék által elképzelt szerepbe 
ez sem fér bele, az a státusz, amelyet ők illesztenének Csurgóhoz, továbbra is steril, 
leginkább az öreg Mayer tárgyszerű jelenlétéhez hasonlítható. „Nem szokás ám ez 
Budapesten” (1096.) – érkezik az állandó kioktatás, mely annak a lehetőségét is 
igyekszik lezárni, hogy saját Budapest-képet hozzon létre.

Megteremthető otthonvilágok?

Az öreg értelmezési stratégiájában azonban az új otthonvilág megteremtéséhez új 
élmények, sajáttá tett jelenetek kellenek, melyeknek ő nem mellék-, hanem főszerep-
lője. Új otthonában sem apaként, sem nagyapaként nem tudja betölteni belső szerep-
mintáit: megütközéssel fogadják, amikor a kis Jenővel szeretné kipiszkáltatni a pipá-
ját, majd lánya nevetségesnek nevezi a cselédekkel való beszélgetés miatt, veje pedig 
nem lehetőségként, hanem parancsként közli vele az új ruha vásárlását. Lánya szavát 
megrendüléssel fogadja, veje utasításai viszont tetté formálódnak beszédaktus jelle-
gük miatt:

Gyerünk!
Mintha csak egy gyermeknek szólott volna.
És az öregúr ment vele. Egy kicsit vakaródzott, egy kicsit köhögött, de mégis-

csak ment, ment, mint a kötélen húzott tehén. (1097.)

A doktor kijelentésének perlokúciós hatásával számolhatunk, mely a regény forduló-
pontjaként is értelmezhető. Míg eddig Csurgó új otthonvilág létrehozásán dolgozott, 
melyben korábbi szokásai, szerepei is jelentős szerepet kaptak, a harmadik naptól 
identitásának legstabilabb elemei, melyhez legerősebb szerepszemélyiségei is kapcso-
lódtak, megkérdőjeleződnek, s ennek deklaratív formája veje retorikai szerepváltozása. 
A befogadó perspektívájából ezért kerülhet középpontba a perlokúció, mely a nyelv-
használat által kiváltott hatásként realizálódik. A „gyerünk” felszólítás egyszerre 
válik paranccsá és vezeti elő a felszólítás következményét, tágítja ki kontextusát. 
Magát a beszédhelyzetet is dekonstruálja, hiszen az eddigi tiszteletteljes após-vő 
kapcsolat megváltozását feltételezi: egy apósát tisztelő, neki a hatalmas vagyon átadá-
sáért hálás vő nem létesíthet e szóval grammatikai kapcsolatot kettejük között. A

perlokúciós aktusok lehetnek szándékosak és akaratlanok. Az illokúciós erőket 
konvencionális nyelvi szabályok adják, a perlokúciós hatás azonban nem függ nyelvi 
konvencióktól, különböző megnyilatkozásoknak azonos körülmények között azo-
nos lehet a perlokúciós hatásuk.25

25 Kicsi Sándor András, A beszédaktus-elmélet egy új változata, Holmi 2001/8. https://www.holmi.org/ 
2001/08/kicsi-sandor-andras-a-beszedaktus-elmelet-egy-uj-valtozata-william-p-alston-illocutionary-
acts-and-sentence-meaning (Utolsó letöltés: 2020. 04. 15.)

A performatív beszédtett perlokúciós aktusának következtében gyermekké tett 
Csurgó ezzel elfogadja veje játékszabályait s az általa kínált új, számára teljesen idegen 
szerepet, szó nélkül követi s hódol be tetteivel is a megváltozott státuszviszonynak.

Ezek után új otthonvilága kialakítása családjától független színtéren zajlik, s ezzel 
együtt új „családot” is konstruál alakuló rendszerébe. A beteg asszony felkeresése, 
segítése, majd az árván maradt Zsuzsika felkarolása az apa-lánya és a nagyapa-unoka 
kapcsolat újrateremtéseként is értelmezhető, ahol az öreg még városba költözése előtti 
szerepeit (s ezekhez tapadó szerepszemélyiségeit) képviselheti. Az asszony súlyos be-
tegségének traumája, nyomorúságos otthona ugyan mindvégig ellenpontozza az öreg 
ébredező derűjét, még a halál és szegénység árnyékával együtt is felemelőbb s a psziché 
szintjén teljesebb s kielégítőbb epizódjai lesznek e látogatások életének, mint lányáék-
kal töltött órái. Bonyodalom akkor adódik, amikor Zsuzsikát saját otthonába sze-
retné költöztetni az anya halála után. Ekkor már végérvényesnek tekinthető a két 
otthonvilág(-lehetőség) szétválása, hiszen a kislány nem maradhat a doktorék házában, 
azaz a Csurgó által eddig felépített otthonosság nem találkozhat családjáéval, melyből 
viszont már az öreg szorult ki teljesen. Bár a gyermekké degradált léte megváltozik, 
miután veje elkártyázta a birtokért kapott pénzt, Csurgó nem lép vissza apai/atyai sze-
repébe, ahonnan uralhatná e teret s meghatározhatná családi kapcsolatait. Inkább  
a némaságot választja, mely egyszersmind az élet munkájának elvesztése miatt érzett 
trauma és a kialakult helyzet elleni tiltakozás is:

E naptól fogva nem szólt többé a vejéhez. Mikor terítettek, leült a többivel, s evett 
szótlanul; mikor elvégezte, elment szótlanul. Ha a nők kérdést intéztek hozzá, rövi-
den felelt, vagy egyáltalán nem felelt. Ezen a napon  megrokkant, mint a régi ház, 
s ettől fogva minden nap egy évet öregedett. (1140.)

Csurgó némaságának oka talán az, hogy sem fogalmai, sem nyelvi alakzatai nincsenek 
a borzalmak elbeszélésére, a megtapasztalás szürke egyszerűsége, az elszenvedés 
passzivitása nem ruházta fel a megfelelő grammatikai, retorikai formákkal vagy ép-
pen kulturális kódokkal.

A traumatikus emlékezet ilyenformán mimetikusan és vissza-visszatérően teremti 
újra az egyénben a valamikor átélt eseményt, midőn képek, álmok, fantáziák és kép-
zelgések segítségével idézi fel.26

E felidézés azonban korántsem egyszerű, hiszen maga az újramondás aktusa képes 
újrateremteni a traumát, mely így újra és újra kiszolgáltatottá, elszenvedővé teszi az 
emlékezőt. Az élmény „megszelídítésének”, ártalmatlanná tevésének nem a leghatéko-
nyabb, de leggyakoribb fenoménja az elhallgatás, a némaság retorikai teljesítménye 
lesz, mely mintegy balladisztikusan igyekszik egyszerre kimondani, ám a hallgatás 
révén meg is semmisíteni a történteket. „Nyelvelméleti síkon a hallgatás probléma-

26 Gyáni Gábor, Kulturális trauma: adott vagy teremtett?, Studia Litteraria 2011/3–4., 5–19., idézett oldal: 7.
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komplexuma a nyelv vagy a nyelviesülés, a nyelvvé válás határait jelzi, ezekkel függ 
össze”27 – olvashatjuk Lőrincz Csongornál. Beszédes-e a hallgatás, kimondottá vagy 
éppen sajáttá válhatnak-e elfojtódó szavaink? S egyáltalán: hogyan befolyásolja mind-
ez a megszólalót vagy éppen meg-nem-szólalót, hogyan építheti föl önmagát önmaga 
vagy a (mindig) Másik tükrében? Csurgó traumájának, majd tragédiájának gyökere 
talán itt is kereshető, hiszen a Másikon keresztüli önértelmezéshez hozzátartozik 
az is, hogyan értelmezi az ént a Másik, ehhez viszonyítva építi fel saját értékrendjét, 
otthonvilágát. Ám veje tetteinek és retorikájának következtében éppen az identitás-
képző nyelvi alakzatoktól fosztja meg önmagát, s így egyre nehezebb lesz az új értelem-
világok konstruálása is.

Csurgó még ezek után sem hagy fel a teljesség, vagy legalább a harmónia megte-
remtésének kísérletével, s a beteg Polgárné és a kislány elvesztése, családja eltávolo-
dása után az élőlények két új csoportjával próbálkozik: ha már az emberekkel való 
kapcsolataira nem képes otthonvilágot építeni, kénytelen az állatok és a növények 
felé fordulni. Az emeletre való felköltözését (azaz a szimbolikus térből való jelképes 
kiszakadását) követően méhek megszelídítésével és kukoricatermesztéssel próbál-
kozik, melyek mind képesek lehetnének újrakonstruálni legalább egy részét hajdani 
értékeinek. A régi atillája zsebében pénz után kutat, ám néhány szem kukorica hullott 
ki belőle, melyeket még otthon, a falujában a pap különleges, széles szemű kukorica-
csövéből kapott.

Az öregúr fölszedte a szemeket, és az asztalra rakta.
Délután átment az üres telekre, s szedett onnan egy zsebkendő földet. A földet 

beleöntötte egy üres szivarládikába, amelyben a dohány szokott állni, s megöntözte. 
Beledugdosta a kukoricaszemeket.

A kukorica néhány nap múlva kikelt. Az első napon halványsárga tűhegyek jelen-
tek meg, aztán hamarosan megzöldültek, megtölcséresedtek. Az öreg az ablaktáb-
lák közé tette a ládikát, és minden órában megnézte, hogy a kukorica mekkorát 
nőtt. (1150–1151.)

A kukoricaültetés története Csurgó nagyvárosba való plántálásának allegóriájaként 
is olvasható, hiszen a kukoricamag is különleges, értékes szemként, egy régi világ 
képviselőjeként kerül át egy csöppnyi földbe, mely a terjedelmes szántóföldhöz képest 
sovány, kis értékű talaj, de arra talán elegendő, hogy gyökeret eresszen, szárba szök-
kenjen. A szivardoboz Csurgó városi élete jelölőjeként is értelmezhető, ám benne 
korábban saját dohányát tartotta, mely pipázásához, ósdi, itt megvetett szokásához 
kapcsolódik. Az ablaktáblák között pedig meleg van, az éledő növény élvezheti a nap-
fényt, ám mégiscsak szűk, kényelmetlen és mesterséges térbe kényszerül ahhoz a haj-
dani kukoricához képest, melyről a szemek származtak. Ez az allegorikus kép ugyan-
akkor rávilágít a történetek egymásra íródására, palimpszeszt jellegére is, amennyiben 

27 Lőrincz Csongor, „nem valaminek a hiányát akartam evvel jelölni”. A Hallgatás alakzatai Esterházy 
Péter korai prózájában, Tiszatáj 2018/9., 1. Diákmelléklet.

elfogadjuk, hogy az új jelenség (az ablaktáblák között nevelt kukorica) magán viseli 
egy korábbi narratíva (otthonvilág-fogalom) nyomait, mint ahogyan Csurgó város-
fogalma is folytonos dekonstrukciója hajdani otthonvilág-fogalmának, melyre rá-
íródik az új, ám mely alól folyton kisejlik a hajdani narratíva értelmezési struktúrája. 
Az öreg tekintetes „átplántálódása” így hasonlóvá válik a gyarmati vagy posztkolo-
niális emlékezethelyek természetéhez, „ugyanis ezek az események újrahasznosított 
vagy módosult formában továbbra is magukon viselik korábbi jellemző jegyeiket.”28 
Az öregúr módosított formában elvégzi a veteményezés tevékenységét, de cseleke-
detének fázisai már új környezetéhez és lehetőségeihez igazodnak.

A kukoricatermesztés aktusához kapcsolódik a méhek megjelenése és befogása, 
gondozása, akik – ugyancsak az öreg allegorikus megfelelőiként – idegen, számukra 
művi közegben telepednek meg, ám „szárnyukat boldogan rezegve zenélik a meg-
telepedés énekét.” (1151.) A méhek érkezése fölött érzett öröm és a nagyvárosban  
s lakóban való csalódás felülírják az öreg realitásfogalmát („Talán éppen az ő méhei! 
Eljöttek utána!” [1151.]), összemossák a múlt és a jelen lehetőségeit („Kedves züm-
mögésükben alszik ebéd utánonkint, s azt álmodja, hogy otthon alszik a méhesben.” 
[1151.]), így újabb aktussal gazdagítja az otthonvilág-teremtés móduszait: immár 
nem a nagyvárosra rakódnak palimpszesztus jelleggel falusi (otthonos) világának ér-
telemjelölő elemei, hanem az álomvilágra korlátozza az otthonosság kiteljesedését. 
Ehhez azonban szüksége van a most megteremtődő látvány- és hangelemekre, a ku-
korica zöldjére, a méhek dongására, olyan vizuális és auditív elemekre, melyek nem  
a tudatot célozzák, hanem a hang- és vizuális hatások által kiváltott élmények fel-
idé zőmecha niz musát.

A megelevenedő álom újra visszaadja életkedvét, vitalitását, örömét megosztja az 
ügyelővel, Istvánnal, aki nem képes belépni az öreg emlékekből és álomképekből konst-
ruált imaginárius világába. Árulása szinte menetrendszerű, az ő értelemvilágában 
nincs helye a méheknek, még kevésbé a méhekért való rajongásnak, ahogyan – jól sejti 
– a ház többi lakója is osztozik véleményében. A természettől való félelem és az élő-
lényekkel való bánásmód mindennemű hiányossága következtében a lakók a kialakult 
helyzetet képtelenek kezelni. Már emlékezetükben sem él a méhekkel való együtt-
élés, eszközeik sincsenek sem megértésére, sem legyőzésére, pedig egyik feltételezné 
a másikat: ha megértenék a méhek viselkedését, vagy egyáltalán felmérnék a lehetsé-
ges veszélyt, nem kerülne sor az így már elkerülhetetlen tragédiára, az ablaktábla kive-
résére, a méhek szabadon engedésére. A két ablaktábla mögött a méhek zárt kaptárban 
éltek, csak kifelé, a szabadba volt kijáratuk, nem veszélyeztették a bent élőket, csupán 
munkájuk csodálatát, esetleges gyümölcsét kínálták fel a belülről, egy üvegtábla mögül 
meg�gyelő pozíciót betöltő öregúrnak (és bárki másnak, aki kíváncsi lett volna erre). 
A városiak inkompetenciája miatt seprűvel és locsolócsővel az ablakra támadó ügyelő 
és doktor így magát az életerős természetet szabadítják a házra, azt a természetet, 
mely nem tűr zabolát, életereje teljében van, így a minden természetitől eltávolodott 

28 Pim Den Boer, Emlékezethelyek összehasonlító szempontú vizsgálata, ford. Ureczky Eszter = Emléke-
zethelyek, szerk. S. Varga Pál, Studia Litteraria 2012/1–2., 24–32., idézett oldal: 27.
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városiaknak esélyük sincs kivédeniük támadását. A természet legyőzésére tett kísérlet 
azonban nem járhat következmények nélkül.29 Egyik oldalon a „zaklatók” elnyerik 
méltó büntetésüket, a méhek alaposan megszurkálják őket, ám a természet sem ma-
rad háborítatlan: a beavatkozás következtében káosz, szenny és mocsok uralkodik 
az öreg tekintetes szobájában, ahol ezek után már egyre kevésbé tűnik lehetségesnek 
a vágyott, legalább az álomban megjelenő otthonvilág megteremtése.

Csurgó lehetőségeit mégsem csupán álomvilágának tettleges összetörése, hanem 
veje verbális ítélete semmisíti meg: „Vén marha!” (1155.) – kiáltja neki, miután a mé-
heket megsemmisítő társaság élén tönkretette apósa szobáját, álmait, s bármiféle kap-
csolatát a világ élőlényeivel: lányával, unokájával, a beteg Polgárnéval, Zsuzsikával,  
a cselédekkel, a növényekkel, az állatokkal. A korábban elszenvedett traumaesemé-
nyeken különböző módszerekkel túltette magát (ahogy fentebb láthattuk, többek 
között a némaság korántsem megnyugtató állapotának választásával), ám az újabb 
támadás eddigi stratégiái felszámolására kényszeríti.

A trauma – legyen �zikai vagy pszichikai természetű – valamely védőréteg olyan 
mérvű sérülése, hogy az már nem kezelhető azokkal a mechanizmusokkal, ame-
lyekkel a fájdalmat és a veszteséget általában kezelni szoktuk. A sérülés annyira 
súlyos, hogy még ha számítunk is az esemény bekövetkezésére, a hatást akkor sem 
lehet megjósolni.30

A trauma rést üt az elhárító struktúrán, s lényegében magát az elszenvedőt „kifor-
dítja önmagából”, új kontextusba helyezi, új szubjektummal ruházza fel, mely alapve-
tően egyfajta védelmi mechanizmust szolgál.  Az öreg tekintetes ezek után nem lát 
kiutat, a lehetséges otthonvilágok száma elfogyott, még szűk tere is felszámolódott, 
s mindenkitől elhagyatva a Dunába veti magát. A másnapi lapokban megjelent rövid 
29 Az öreg tekintetes e jelenete emlékeztet Szophoklész Oidipusz királyának, illetve a thébai mondakörnek 

természetkoncepciójára, mely szerint az ember akkor távolodik el leginkább a természettől, amikor 
megpróbálja legyőzni. Oidipusz, kiszakadva a város kollektív tudatából, egyénként (individuumként) 
száll szembe a Sz�nxszel, győzi le e természetjelképet („akkor jöttem én, / én, a tudatlan Oedipusz,  
s megoldottam azt / pusztán eszemmel, nem madárjelek szerint.” – Szophoklész, Oidipusz király, ford. 
Babits Mihály = Uő., Oidipusz király, Oidipusz Kolonoszban, Európa, Budapest, 1999, 5–68., idézett 
oldal: 21.), melynek következtében felborul a természet rendje, a városra dögvész csap le, káosz ural-
kodik, senki (de elsősorban Oidipusz) nem tudja, ki is ő valójában. A természet legyőzésének, igába 
hajtásának problematikája hasonló módon jelenik meg az Antigoné első sztaszimonjában is. A kardal 
első sorának fordításai közül Trencsényi-Waldapfel Imréé a legismertebb („Sok van, mi csodálatos, de az 
embernél nincs semmi csodálatosabb” – Szophoklész, Antigoné, ford. Trencsényi-Waldapfel Imre 
= Görög drámák, Európa, Budapest, 1989, 41–83., idézett oldal: 53.), ám a Szophoklész által használt 
deinosz szó a csodálatos jelentés mellett a szörnyű, rémisztő, megdöbbentő, különös, furcsa jelentések-
kel is bír. E többértelműséget Ratkó József fordítása tükrözi leginkább: „Sok szörnyű csodafajzat van, 
s köztük az ember a legszörnyebb” – Szophoklész, Antigoné, ford. Ratkó József, Nagykállói Városi 
Könyvtár, Nagykálló, 1994. Ami Trencsényi-Waldapfel fordításában az emberi erőre, hatalomra utal, 
az Ratkónál a természet kizsákmányolásának jele. A párhuzam alapja itt a városiak önhittsége lehet, 
hiszen úgy gondolják, sikerült leigázniuk, szolgálatukba hajtaniuk, azaz uralniuk a természetet, ám  
a természet akár az apró méheken keresztül képes bosszút állni.

30 Juliet Mitchell, Trauma, felismerés és a nyelv helye, ford. Pándy Gabi – Hárs György Péter, alassa 
1999/2–3., http://www.mtapi.hu/thalassa/9923/tanulmny/mitchell.htm (Utolsó letöltés: 2020. 03. 14.)

hír identitását is kitörli, hiszen öreg tekintetes helyett „öreg úriember” szerepel a tu-
dó sításban, akit nem rokonai azonosítanak, hanem Polgárné volt szomszédja: „Fábián 
István Práter utcai varga fölismerte benne Csurgó Károly volt földbirtokost. Pénzt 
nem találtak nála. Tettének oka ismeretlen.” (1156.) A szűkszavú közlemény persze 
nem is térhet ki a részletekre, ám e néhány sor is képes arra, hogy átkeretezze mindazt, 
ami Csurgót jellemezte. Földbirtokossága – értelemszerűen – múlt időbe helyező-
dik, a halott identitásképző stratégiája ezenkívül egyedül a pénztelensége, mintha 
pusztán ez alapján lehetne meghatározni a városi embert. Tettének ismeretlenségét 
pedig nem lenne nehéz felülírni, az okokat felfejteni, ám senki sem hajlandó erre.  
A híradás summás címe (Életunt öreg) saját értelmezési stratégiát konstruál, melybe 
nem fér bele a tett másféle értelmezése, az emocionális skála kitágítása vagy éppen  
a korábbi események tanúinak felkutatása. Az előre megkonstruált értelemstratégiába 
a Dunába ugró életunt öregúr képe jobban illeszkedik, mint az otthonvilág felállítá-
sának még a lehetőségétől is megfosztott áldozaté.

Az öreg tekintetes érzékenyen konstruált szubjektumképe, a narratív stratégiák 
kidolgozottsága, következetessége, a szöveg működőképes pszichoanalitikus teljesít-
ménye kinyitják a kaput a recepció előtt, s láthatóvá teszik, hogy Gárdonyi e klasszikus 
kisregénye a mai olvasó számára számos közös pontot, nyitott kérdést és potenciális 
választ kínál, kérdései relevánsak, a narratív teljesítményként megalkotott szubjek-
tum pedig folytonos azonosulási és értelmezési lehetőséget kínál.




