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Mind A Szent című novella, mind az Egy szörnyű esés című monda a szentté illetve hallhatatlanná 

válás  nehézségeiről  szól.  A  két  főhősben  közös  vonás,  hogy  a  hallhatatlanságot  környezetük 

közreműködésével kívánják elérni. Gonszuke, az egyszerű falusi ember egy közvetítőirodát keres fel, 

hiszen  ki  máshoz  is  fordulhatna  a  szentek  mesterségének  elsajátítása  ügyében.  Gondolkodására 

jellemző  az  egyszerű,  hétköznapi  praktikusság,  Gonszuke  nem  művelt,  tanult  ember,  nem  a 

transzcendens megismerésének vágya hajtja, célját a haláltól való természetes félelemmel indokolja. A 

hivatalnok Gonszuke városi megfelelője, gondolkodása semmivel sem összetettebb, mint Gonszukéjé, 

kérésén meglepődik  ugyan,  de  nem annak lehetetlensége,  csupán  szokatlansága miatt;  nem tartja 

Gonszukét bolondnak, amilyért a halhatatlanságot ugyanolyan mesterségnek tekinti,  mint bármely 

más foglalkozást, csupán nem szokott hozzá az ilyesfajta  kérésekhez, és tanácstalan az ügyben. Jó 

hivatalnokhoz  illően  azonban  nem  kérdőjelezi  meg  az  ügyfél  kérésének  jogosságát,  egy  nála 

okosabbnak vélt emberhez, az orvoshoz fordul. A novellában jellemző vonás az áthárítás gesztusa, a 

probléma megoldását minden szereplő egy nála tapasztaltabbnak vélt személyre ruházza át. 

Az orvos azonban a hivatalnokhoz hasonlóan ugyancsak nem tud mit kezdeni a helyzettel. Nem 

igazán derül ki a novellából az orvos álláspontja, nem tudjuk, hogy lehetségesnek tartja-e, hogy egy 

földi halandó halhatatlanná váljon vagy őrültnek tartja-e Gonszukét. Az orvos jelleme igen vitatható, 

ambivales  jegyeket  hordoz.  Egyrészt  a  transzcendens  szférához  közelebb  állónak  érezhetjük,  ezt 

támasztja alá foglalkozása is: ő az orvos, a gyógyító, akinek birtokában van a tudás, amivel másokon 

segíthet. Egy másik utalás, amely szintén a felsőbb szférával való kapcsolat érzetét erősíti, a fenyőre 

való bámulás („Egy ideig csak ült a helyén keresztbe tett kézzel és bambán bámulta az udvaron álló 

fenyőt.”). A fenyőt a japán kultúra szent növényként tiszteli, örökzöld mivoltából fakadóan az örök 

élet,  a  halhatatlanság  szimbóluma.  Másrészt  nagyon  is  földhözragadt,  csak  saját  érdekeire  van 

tekintettel, feleségét nem azért szidja meg, mert becsap egy együgyű, de ártatlan embert, hanem mert 

fél, hogy botrány lesz e dologból. Ő is feleségére hárítja a felelősséget, miután leszolgálta náluk a húsz 

évet Gonszuke, és kéri őt, hogy avassa be a titokba, a feleségéhez küldi.

A feleség a történet legellenszenvesebb figurája.  A róka szimbólumával jellemzi a szerző, mely 

nem  csak  a  ravaszság,  hanem  a  gonosz  erők  megtestesítője  is  a  japán  néphagyományban.  Férje 

párhuzamának és ellenpontjának is  tekinthető: a hivatalnoknál  és Gonszukénál  férjéhez hasonlóan 

sokkal okosabb, de eszét és ravaszságát nem mások segítésére, hanem kihasználására fordítja. Tudja 

magáról, hogy a többi szereplő fölött áll, képes irányítani őket, ő az egyetlen, akit nem hoz zavarba a 

kérés, nem hárítja tovább a feladatot, aktív cselekvő saját kezébe veszi a dolgok irányítását. 

A  novellának egyetlen szereplője sem hiszi el igazából,  hogy Gonszuke szentté válhat, egyedül 

Gonszuke az, aki teljesen természetesnek veszi vállalkozása sikerességét, aki egy percig sem inog meg, 

meg sem fordul a fejében, hogy becsapják, vagy, hogy feladja célját. Ez a vonása ugyancsak jellemző a 

másik történet főhősére, az aszkéta sem kételkedik sikeressége felől. A két történet közötti alapvető 

különbség  a  főhősök  jellemében  és  környezetükhöz  való  viszonyában  keresendő.  Gonszuke 

legalapvetőbb  jellemvonása  az  együgyűségéből  fakadó  alázat,  nem  tartja  magát  kiválasztottnak, 
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környezeténél különbnek, nem azért akar szentté válni, mert feléjük helyezi magát. Sőt, ő áll a történet 

szereplői  által alkotott  képzeletbeli  hierarchia  legalján,  teljes mértékben környezetére bízza magát, 

alázatos szolgája az orvosnak és feleségének, és hálás nekik a „segítségért”. Az aszkéta jellemében 

ezzel  szemben  valamifajta  dölyfösség  fedezhető  föl.  A  halhatatlanságra  kiváltságként  tekint,  a 

hallhatatlanok köntösére vágyik,  magát környezete fölé helyezi  („– Természetesen inkább mennék 

egyenesen föl – magyarázta – de mert ilyen sok ember gyűlt itt össze, meg kell mutatnom, mit tesz egy 

halhatatlan.”). Az áldozat, amit halhatatlanságáért vállal saját maga által választott, nem egy külső 

személy által rákényszeríttet teher.

A fenyőmotívum ebben a történetben is helyet kap. Míg azonban Gonszuke történetében a szentté 

válás útja lentről felfelé vezetett a fenyőn, addig az aszkéta fentről közelíti meg a fenyőt, a szikláról 

ugrik  a  fenyők csúcsa  felé.  Ez  a  szimbolikus  ellentétes  irányú út  a  külvilág  és  a  főhősök közötti 

viszony illusztrációjaként is értelmezhető. Gonszukét alázatossága és szolgálata környezete föl emeli, 

addig  az  aszkétáról,  aki  magát  különbnek  hitte,  bebizonyosodik,  hogy  ugyan  olyan  dölyfös  és 

becsvágyó, mint akármely más ember, vissza kell hát zuhannia a többiek közé.
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