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Gárdonyi József

A nagyapám, az ÉLİ GÁRDONYI 
szerzıje
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Gárdonyi József

� 6 Szépirodalmi könyvet 
írt

� Gyakori vendég volt a 
Rádió szépirodalmi 
osztályán
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“A világ szemében én csak kép vagyok. 
Egyiknek színes, másiknak csak árnyék; 
mindenképp csak annyira fontos, amennyire 
az ı élete érdekeit szolgálom…”



Pesti Hírlap
1922 október 31.

Nekrológ
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Nekrológ

� Herczeg Ferenc írja
� Kortárs: 1863-1954
� Elismert és kedvelt pályatárs
� 1925-ben az MTA Nobel díjra jelöli
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Érdeke: reális Gárdonyi kép

� Sokoldalú
� Apollón a rend, a ragyogó nap, a költészet, a zene, a tánc, 

a mővészetek istene. 

� Magával mérhetı
� Nem aszkéta! 
� Magában biztos-fölényes
� Derős
� „horáciusi” bölcs
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Az elvonulás a „horáciusi” bölcsesség 
része

� Képes volt megóvni mővészi függetlenségét 
(mint Horatius)

� Azért vonult el, hogy közelebb lehessen 
önmagához!
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Méltatja a tehetségét

� Elkötelezett író
� Azért tudott független lenni, 

mert hitt a tehetségében
� Korábban: magában biztos-

fölényes
� Nem öntelt, hanem Istennek 

hálás
� Az írás számára Isten-

szolgálat
� Magyar író volt
� Nem izmus követı
� Egyensúlyozott, egészséges 

lélek
� Tiszta és érzı

� Minden írásából a tisztaság 
illata és édes melegség árad
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Méltatja a témaválasztást, a módszert

� Ember-lélek-érzelem
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A Pesti Hírlap érdekei

� Érdek a pesti olvasót 
dicsérni

� A Wolfner-per miatt 
említheti az anyagi 
ügyeket

� A zárás politika, ami 
nem illik a „horáciusi”
bölcshöz



Pesti Hírlap
1922 október 31.

Gárdonyi Géza 1863-1922
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Gyászhír

� Nincs feltüntetve szerzı
� Alapvetıen híreket 

közöl
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Fı címek

� Diadalmas pályafutása és utolsó napjai
� Az érseki lyceumban ravatalozták föl
� Egerben temetik el
� Az egri remete
� Életrajza és pályafutása
� „Az Isten az én szívemben lakik…”
� Búcsú, végrendelet, sírfelirat
� A temetés
� A fıváros kegyelete
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Hír: életében láng volt, örökké él

� Szép megfogalmazás
� Versét idézik! 

� „Ha meghalok”
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Hír: a legnagyobb olvasótábor, fogy a 
könyv

� Elismerés
� Értékei miatt volt népszerő
� Szerették az olvasók
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Hír: Egri remete

� Valóság: 
� Egerbe álmodozni és dolgozni vonult
� Dolgozószobájában minden a mővészetet 

szolgálja

� Mítoszteremtés: remete-álomalakok-bővös
fény
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Hír: Magyarország legnagyobb írója Pesten 
csak Légrády Ottóhoz látogatott el 
� Elismerés: 

szerették és 
ismerték az egriek

� Mítoszteremtés: 
� Kesernyés úr
� Misztikus ház
� A kéziratot némán 

letette az asztalra
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Hír: harminckét pipája volt

� Valóság:
� Vendégül látta és 

támogatta a fiatal 
tehetségeket

� Saját borral 
fogadta a 
vendégeit 

� Mítoszteremtés: 
egyszer másszor 
évekkel ezelıtt 
feltőnt a 
kávéházban is
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Hír: a legkisebb zaj is idegesítette

� Valóság: 
� Egerbe álmodozni és 

dolgozni vonult
� Dolgozószobájában 

minden a mővészetet 
szolgálja

� Mítoszteremtés: 
� utóbb szinte 

szenvedélyesen merült 
végtelen magányába

� Szeretett spiritizmussal 
foglalkozni

� Egész valójában 
spiritiszta lélek

� Nem tud aludni az 
óraketyegéstıl
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Hír: ismerjük életét

� Hegedült 
� Orgonált
� Rózsákat ojtott
� Gyönyörködött 

virágaiban
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Hír: gazdag és nagyszerő a belsı lelki élete

� Néhány sorral korábban:
� Szeretett spiritizmussal foglalkozni
� Egész valójában spiritiszta lélek

� Költeményeirıl is megemlékeznek
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Hír: Gárdonyi versenytárs nélkül haladt 
elıre
� Novellák
� Göre Gábor (…) 

nem is vész el 
sohasem

� A bor
� Regények 
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Hír: ott voltunk

� Tokaji bort ivott, amikor utoljára vacsorázott
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Hír: Az Isten az én szívemben lakik

� Mítoszteremtés: Az Isten az én szívemben 
lakik



Pesti Hírlap
1922 november 3.

Porzsolt Kálmán: 

Apróságok Gárdonyiról
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Hír: egri remete

� Valóság: a szellemi termeléshez csönd és 
zavartalan nyugalom kell

� Jókai, Csiki Gergely, Herczeg Ferenc is így 
éltek
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Hír: bizalmas viszonyban voltunk

� Mítoszteremtés: 
milyen volt
� Zárkózott és 

érzékeny. 
Külsıleg hideg, de 
beleül melegszívő

� Intimitás…
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Hír: bizalmas viszonyban voltunk

� Mítoszteremtés: 
belenéz a tibeti 
írásba

� Valóság:
� Gárdonyi számára 

az intimitás a 
gondolatait 
jelentette, amelyeket 
tibeti írásával 
jegyzett le

� Sokáig és alaposan 
készítette elı írásait
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Hír: bizalmas viszonyban voltunk

� Belelát a 
munkamódszerbe

� Valóság: 
� Fontos: mindig javítani 

akart!
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Hír: bizalmas viszonyban voltunk

� Ilyen is volt-olyan is 
volt…

� Valóság:
� Vendégszeretı
� Halála elıtt beteg volt

� Mítoszteremtés:
� Beteges ember 
� Két tojást evett

� Vacsorázott, sört ivott
� „Lumpol”
� Többet nem is tudták 

kihozni a házából
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Hír: bizalmas viszonyban voltunk

� Érdek: A Wolfner per 
után  kiadás jogát a 
Pesti Hírlap 
tulajdonosai, Légrádyék
kapták

� Mítoszteremtés: 
� Korábban pénzügyi 

gondjai voltak
� Göre Gábort gyengébb 

munkájának tartja



©Keller Péter 35

Hír: bizalmas viszonyban voltunk

� Valóság: 
� Én a vallásomat 

szeretem
� A papokat nem szeretem
� A nemzetemnek írok

� Mítoszteremtés:
� Anyagiasság 
� Egyházellenesség 



Pesti Hírlap
1922 november 3.

Gárdonyi temetése
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A ravatal
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A hírek

� Tények:
� Mindig dolgozott
� Festett is
� Hegedült is, Dankó

Pistától is kapott hegedőt
� Puritán volt

� Mítosz:
� A tibeti írás
� Nem igaz, hogy 

mellızöttnek érezte 
magát
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Búcsúztatja a kormányzó, a török konzul
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A Bebek bástya Tornyay Ányos gondolata
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Az érsek is jelen van
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Látták és érezték, hogy tanítani akarta 
nemzetét, a világot
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Elismerik a nyelvmővelıt

� A magyar szó
legkitőnıbb 
mővésze

� A magyar nyelv 
egyik legismertebb 
fejlesztıje

� A magyar regény, 
novella, rajz és 
magyar színmő
kiváló mővelıje
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Írók, újságírók, színészek búcsúztatják
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Mint meseírót is búcsúztatják

� Valóság: Te tanítottál meg mosolyogni!!!
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Imádkoztak, gyászistentiszteletet tartottak
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Mauzóleumot terveztek

� Toroczkai-Wiegand Ede 
(1869-1945) mauzóleum 
terve

� „Csak a teste”porladozik-. A 
süveg körül négy ampulla. 
„Attila kincsé”-nek csészéi 
nagyítva, alattuk fıbb 
regényalakjai: Attila, Kevi
Pál, a szántó-vetı, 
Szt.Margit és Czeczei Éva. 
Ablaksor lilásan kéklı
üvegezéssel.
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Kosztolányi gyászbeszéde

� Kosztolányi Gárdonyit, a költıt idézi, egy az 
örök életrıl szóló részlettel
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Kosztolányi szerint: Gárdonyi a bájos 
lángelme



Összegzés és szintézis
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Tordai Ányos (1879-1938)

� Gárdonyi egri jóbarátja
� Irodalomtörténész
� Ciszter szerzetes paptanár
� 1935-ben jelent meg: Amit 

nem tudunk Gárdonyiról 
címő munkája
� Ebben megadja az 

„ellentmondások”
szintézisét

� Az idézetek ebbıl a mőbıl 
származnak
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Az ember

� Valóság
� Nem aszkéta

� Egyensúlyozott egészséges 
lélek

� Tiszta és érzı

� „Te tanítottál mosolyogni”

� Derüs- „horáciusi” bölcs
� Mindig dolgozott

� Puritán volt

� Vendégül látja és borral kínálja 
és támogatja  a fiatal 
tehetségeket

� Sörözött

� Tokaji bort ivott

� Hír
� Zárkózott és érzékeny, 

külsıleg hideg, de belül 
melegszívő ember

� Kesernyés úr
� Egyszer másszor évekkel 

ezelıtt feltőnt a kávéházban is
� Többet nem is tudták kihozni a 

házából
� Pénzügyi gondjai vannak
� Beteges 
� Két tojást evett
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Torday Ányos szintézise

� 1881 nyarán édesanyja szılısgyöröki házában 
Franklin életrajzát olvasgatja Gárdonyi. Karádon 
már várja a tanítói kis szoba. Mit vigyen magával? 
Kiírja a könyvbıl Franklin életszabályait, amelyekkel 
világhírre jutott. És megfogadja: követi ezeket 
mindhalálig. Élete útján ezek az elvek 
csillagoskodtak: Mértékletesség. Hallgatagság. 
Rend. Határozottság. Megelégedés. Szorgalom. 
İszinteség. Igazságosság. Jámborság. Tisztaság. 
Szemérmesség. Alázatosság. Akik ismerték 
Gárdonyi Gézát, elmondhatják: állta fogadását az 
utolsó leheletig. 
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Torday Ányos szintézise

� A jó ember elsısorban jó édesatya volt. 
� …jóbarát is volt.
� A sok hányódás, ínség, gyötrıdés után is alapjában vidám és melegszívő

ember maradt (…), hanem életében is mindvégig. Mint mindenki, aki nemcsak 
testi, hanem lelki életet is él. Az igaz, hogy ritkán nevetett. Inkább befelé
mosolygott. De ha társaságba került, belemelegedett a hangulatba s rendesen ı
vitte a szót. Tapasztalhatta mindenki, aki megfordult nála. Ha kedves vendége 
jött, hozatta azonnal a saját terméső «piros vizet» s vidám pohár s pipaszó
mellett folyt a beszéd. Mert a pipa elválaszthatatlan jószág volt tıle 

� Barátait, vendégeit szívesen látta, de ı maga nem kívánkozott a város utcáira, 
az emberek közé. Könnyen meg lehetne számlálni, hányszor ereszkedett alá 25 
év alatt a házától levezetı Hóhér-part nevezető görbe utcán. Nincs megírva, de 
hiszem, sehol sem járt úgymondott bemutatkozó látogatáson. 

� Ifjú élete és tanító-kora felett állandó a szegénység, a nyomorúság. 
� A gyıri újságíróskodás terjeszti ugyan nevét, de nem igen kövéríti zsebét. …

Csak Szegeden kezd enyhülni sorsa, mikor már érdemes tollát érdeme szerint 
fizetik. De gazdag emberré nem lett soha, bár anyagi gondok sem ırölték 
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Elvonulás Egerbe

� Valóság
� Azért vonult el, hogy 

közelebb lehessen 
önmagához

� Egerbe álmodozni é
dolgozni vonult

� Dolgozószobájában 
minden a mővészetet 
szolgálja

� Hír
� Utóbb szinte 

szenvedélyesen merült a 
végtelen magányba

� A remete bővös fényben 
álomalakokat ír
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Torday Ányos szintézise

� Mit jelent Eger Gárdonyi életében? A megtérést és a megérést. A 
gondviselı Isten visszahívta a pogány fıváros útvesztıibıl a 
templomos régi fészekbe. Majd húsz évvel elıbb indult el onnan az 
öreg liceum tudásával és hitével vértezetten: most vissza kellett 
mennie, hogy magasra nıtt fája meg is lombosodjék, hogy semmivé
törpült hite ismét az ég felé irányuljon. Mert ez történt Egerben 

� Önzetlen, melegszívő embereket küldött hozzá jóbarátokul. És lassan-
lassan erıssé fonódott a szál, mely egri azilumát az égboltozattal, az 
Istennel a másvilággal ezután már elszakíthatatlanul, összekötötte. 

� Sokat emlegetett felülvilágító ablakát is azért gondolta ki íróasztal a 
fölé, hogy írószobáját teljesen elzárja kerttıl-udvartól, ahol bizony 
édesanyjának apró jószágai nem igen respektálták a csend-parancsot. 

� Pestre azonban idınkint föl-fölnézett. Nemcsak akkor, ha munkái, 
színdarabjai ügyében kellett járnia, fölment olykor azért is, hogy meg ne 
szakadjanak a régi összeköttetések, hogy lépést tartson a haladó
idıvel. 
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A mővész

� Valóság
� Magával mérhetı, nem izmus követı
� Hisz a tehetségében, magában biztos
� Meg tudta ırizni mővészi függetlenségét
� Nem öntelt, hanem Istennek hálás
� Elkötelezett 
� Magyar író, nemzetének írt, a magyar szó

legkitünıbb mővésze, a magyar nyelv 
legismertebb fejlesztıje, a magyar regény, 
novella, rajz és a magyar színmő kiváló
mővelıje

� Sokoldalú, festett hegedült
� A teremtésben az ember, az emberben a 

lélek érdekelte
� Nem annyira a miliıt, mint a hısök érzelmi 

életét festette
� Szeretik az olvasók, értékei miatt népszerő
� Költeményeit, novelláit, a Göre Gábort, A 

bort, regényeit idézik, meseíróként is 
megemlékeznek róla 

� Mőveibıl édes melegség árad
� A „bájos lángelme”

� Hír
� Mindig javítani akar
� Göre Gábort gyengébb munkáinak tartja
� Göre Gábor (…) nem is vész el sohasem
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Torday Ányos szintézise

� Aki fellapozza bármely elsı kiadású kötetét és egybeveti a 
késıbbivel, tapasztalhatja az érési folyamatot, az író gondos 
színezését, hamvassá borítását tolla termékeinek. Mindegyiken, 
de különösen «Az én falum» új meg új kiadásain észlelhetjük a 
folyton javító gondos kezet. Apróbb kötelei közül maga is ezt a 
kötetet szerelte legjobban, édesanyaként újra meg újra 
fésülgette, bıvítgette. Még hagyatékában is maradt több olyan 
elbeszélés, amelyet oda szánt bıvítéknek. 

� Az Arany-emlegette epikai hitel abban mutatkozik Gárdonyinál, 
hogy történeteinek alakjainak valamiféle nyomát mindig 
megtalálhatni élete folyásában.

� Ezt a Gárdonyi-hitelt legélesebben (és legártatlanabbul) Göre
Gáboron mutathatjuk be. 
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Hite

� Valóság
� Gazdag és nagyszerő a 

belsı lelki élete
� Az írás számára 

Istenszolgálat
� Én a vallásomat 

szeretem
� Egyházi temetés

� Hír
� Szeretett spiritizmussal 

foglalkozni
� Egész valójában 

spiritiszta lélek
� Az Isten az én 

szívemben lakik
� Papokat nem szeretem
� Egyházellenesség
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Torday Ányos szintézise

� Igaz, hogy a spiritizmuson, Buddhán és tanításán 
keresztül…1897-ben az elıbbi istentagadó már Krisztusról 
álmodik, már azt tervezi sírfeliratául: Hiszek egy Istenben és az 
örök életben…

� Sik Sándort idézi: «A katolicizmus dogmatikája... nem elégítette 
ki teljesen. A katolicizmus neki elsısorban a lelkében élı
Krisztus volt…»

� Örömmel kell azt hirdetnünk, hogy alig van Isten-hívıbb, 
Krisztus-szeretıbb, Mária-tisztelıbb, másvilágban-bizakodóbb, 
tisztábbtollú és erkölcsösebb írónk Gárdonyinál: de részvéttel a 
hittestvér iránt azt sem tagadhatjuk, hogy a tételes katolikus 
vallás abban a korban, mikor már öntudatossá és életirányítóvá
kellett volna válnia - távol állott tıle. Pedig keresett-kutatott, 
vizsgálódott szíve utolsó dobbanásáig.

� Munkáinak számtalan Jézus- és Mária-ihlette lapja bizonyítja 
tétovázó lelkérıl; Anima naturaliter Christiana



Bródy nyílt levele

Tordayval rokon Gárdonyi kép
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Részlet Bródy Sándor Gárdonyihoz írt 
nyílt levelébıl (1921. február 22.)
� Géza, te igazi költınek és valóban kereszténynek születtél, úgy is éltél szívedben és a válladon 

hordozván a szent jelet. Nemes, bátor és te voltál. Rád haragszom. Neked helyt kellett volna állanod, és 
nem mohón sürgısen elhelyezkedned. Mert a gyors, a vad düh voltaképpen csak az elhelyezkedések 
egy mániákus tévedése volt. És te, a hívı, odaállottál mindjárt a hitetlenek közé. Minden külön 
megnyilatkozásodból külön beteg lettem, Mi történt veled? Már volt ilyen ügy, és Petıfi nem tévedett, 
kiállt, haragudott, vádolt és védett. Te, Gárdonyi, aki Petıfivel valóban az egyetlen vérség vagy a ma élı
költık között, egyszerre egy meggörnyedt házsártos falusi tanító lettél.

� Féltél vagy talán a kenyeredet féltetted, akinek megvan a magad földje, örök jogú, mert örök 
terméső könyveid, és külön még olyan puritán is vagy, hogy megélsz kenyéren és vízen. Galambszívem, 
Géza, odaszaladtál mindjárt a galambkufárok közé, és ma is ott vagy, legalább is ott mutatkozol. 
Próbállak menteni magamban, talán elbetegedtél, elöregedtél, annyi minden rossz történt az imádott és 
nálad jobban senkinél nem szeretett népeddel. Vagy valami kis idegen német vér tör ki raj-tad? Énrajtam 
pedig, íme, kitör a harag, amelyrıl – hogy él bennem – nem is tudtam eddig. És mit titkoljam tovább?

� Isten veled, Géza, elbúcsúzom tıled erre a rövid életre, nem barátkozunk többet. Egy másik 
életben, amelyben te hiszel – és nem lehetetlen, hogy van is – úgy lehet, hogy a két hirtelen elszakadt 
fonál megint csak egybefőzıdik. A te fehér és az én színes éltem kötele. Most nehezemre esik bár, meg 
kell mondanom neked, hogy meghaltál nekem és én megtépem éretted legszebb – egyetlen ruhámat –
akár vérrokonaim halála után. Isten hozzád, kedves Ziegler Géza, mert – nemrégen tudom – idegen 
névvel születtél. Az apád, a dunai vándorló, német eredető gépész volt, amolyan mezei, vándorolt a 
magyar búza után, hol érik hamarabb, hol utóbb? A Szerémségtıl a Tótságig. Úgy rémlik te beszélted el 
egyszer, hogy az apád az örökmozdonyt találta ki, vagy akarta kitalálni és te egyszerre az örök győlölet 
mozdulatlanságába kótyagosodtál bele. Talán megment, hogy nem egyedül és nem magadért, mert azt 
tudom, hogy ha elırelátó és okos is vagy, de tisztességes és erkölcsös, jó értelmében a mostanában 
cégérnek koptatott erkölcsnek. Önzetlen és jó ember voltál, ma se lehetsz más, de rossz és kemény 
voltál magadhoz: amikor színt kellett vallani, nem a becsületes, régi magyar költıkhöz csatlakoztál, 
akikhez voltaképpen tartozol.
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Gárdonyi reakciója 

Gárdonyihoz csak hónapok múlva került el Bródy nyílt levele. (1921. 
február 22.)
Kállay Miklós, a Nemzeti Újság szerkesztıje sietve kereste fel 
Gárdonyit és érdeklıdött:
– Mit felel, Géza bátyám, a Bródy levelére. 
– Semmit.
– De hát mégis valamit csak kellene…
– Nem, nem kell.
– De a közönség várja.
– A közönség a kibékülésünkre kíváncsibb, mint a válaszomra. 
Meglesz az is. Bródy már is megbánta. Ismerem. Mindig heveskedı
természet volt. Nem tehet róla.
A kibékülés csakugyan megjött. Setét Sándor egri ügyvéd, közös 
barátjuk hozta meg Gárdonyi betegágyához Bródy bocsánatkérését.

(Részlet Az élı Gárdonyiból)



Az életrajz írók…



Pintér Jenı: Magyar 
irodalomtörténet

1930

Ismerhette Gárdonyit-kevés hír épül be
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Az ember 

� FENKÖLT gondolkodású, emberszeretı, bölcselı
író: a magyar irodalom egyik klasszikusa. Írásmódja 
nem rokon sem Jókai Mór, sem Mikszáth Kálmán, 
sem Herczeg Ferenc stílusával; egészen máskép ír, 
mint bárki a koráig föllépı elbeszélık és színmőírók 
közül. Munkáiból mélabús költıiség árad, hangulata 
és bája van minden írásának, eredeti zenéje 
prózájának. Társtalan író volt, magános fa kartársai 
között. Szellemének gyökerei a magyarság 
ezeréves földjébıl táplálkoztak, ıserejő mővészetét 
nem rontotta meg semmi idegenszerőség.
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Elvonulás Egerbe

� 1897. – Harmincnégyéves. Budapestrıl Egerbe költözködik. 
(Érzi, hogy témái bıségét csak egy csöndes vidéki helyen tudja 
mővészi módon földolgozni, másrészt egyre nagyobb 
kedvetlenséggel tekint a nagyváros rohanó életére. Egerben 
vesz egy kisebb parasztházat, átalakíttatja a maga igényei 
szerint, beleköltızik édesanyjával. A város szélén csöndesen 
éldegél. Ha vendége akad, szívesen fogadja, ı maga alig 
érintkezik valakivel. Budapesti ismerısei elnevezik egri 
remetének, láthatatlan embernek, magyar Tolsztojnak. …
Dolgozószobája különös hely. Nincsen ablaka, a szoba a tetı
felıl kapja világítását egy üvegmennyezeten keresztül. (…) Sok 
pipa, hangszer, festmény a szobában, hogyha az író kifárad az 
írásban és olvasásban, festhessen vagy hegedüljön. …
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A mővész

� LEGMAGYARABB lelkő regényíróink egyike ı, a tiszta magyar 
beszéd klasszikus mővésze. Lebilincselı módon szövi meséit, 
remek jelenetei vannak, hangja utánozhatatlan kedvességő. 
Egyszerő, igaz, közvetlen író, merengı szellem a költıi és mégis 
reális emberábrázolás mestere.

� Írói hírnevét …az 1890-es évek elején alapozta … Göre Gábor 
leveleivel. … az egész ország mulatott rajtuk. …. Az író késıbb 
nem szívesen emlékezett vissza pályájának Göre-korszakára, 
pedig nem volt semmi röstellni valója azért, hogy egyszerre 
három híres alakot teremtett: Göre Gábor bíró urat, Durbints
sógort és a Kátsa cigányt…. Nyelvében annyi volt az eredeti 
kifejezés, stílusában annyi a népies magyarság, ı-zı
tájbeszédében annyi a tréfás fordulat…
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Hite

� 1922. – Ötvenkilenc éves. Az ısz beálltával egyre betegebb lesz. 
(A cisztercirendi gimnázium tanári testületébıl Werner Adolf és 
Torday Ányos többször meglátogatják. (…) Egyik paptisztelıje 
elı akarja készíteni utolsó útjára, fél óráig idızik szobájában, s 
megindulva jön ki a haldokló betegágyától: «Nagyon melegen, 
nagyon bizalmasan beszélgettünk. Folyton vallási kérdésekrıl. 
Ritka nyugodt lélek, Istenben bízó, szebb életet váró. De gyónni 
most nem akart. Ha szükségét érezném, meggyónnék, volt a 
válasza. Majd akkor hívatom.») 

� Torday Ányos indítványára elhatározzák, hogy a nagy halottat 
nem a temetıbe hantolják el, hanem az egri vár földjébe. Az egri 
érsek hozzájárul az elhatározáshoz, hivatalos szertartással 
megáldatja és temetıvé avatja a sír helyét…



Sıtér István: A magyar irodalom 
története, a fejezetet írta M.J. 
(Mezei József)

1965
Mi az érdek?
Nem ismerték személyesen Gárdonyit
A hírekbıl valóság lesz, a motívumok átformálódnak, új 
hírek keletkeznek



©Keller Péter 71

Az ember

� Meghatottan és mosolyogva olvassuk 
naplójában Franklin Benjamin életszabályait, 
amit a maga számára másolt le. Mosolyogva, 
mert egy ifjú ember álma ez a tökéletességrıl 
– meghatottan, mert végül is, ha egy kis 
jóindulattal nézzük, sikerült e szabályokat 
megtartania. A szép erkölcsi tulajdonságok 
megszerzésében egyedül a határozottsággal 
nem boldogult. 
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Elvonulás Egerbe

� 1897-ben, egy egri kirándulás 
alkalmával, (…) vásárolta meg a 
vár melletti egyik parasztházat 
(…). Így lett belıle egri lakos, 
alkalmat adva arra, hogy az 
"egri remete" legendája övezze 
korántsem remete alakját. A 
fıvárosi lapoknak szünet nélkül 
küldte írásait, az újságokból 
figyelemmel kísérte a politika 
eseményeit, még az 
apróhirdetéseket is 
végigolvasta. A 
kíváncsiskodókat nem szerette, 
de senkit sem kergetett el, 
látogatói pedig szinte naponta 
voltak….

� Semmivel sem volt 
"zárkózottabb", mint vidéki 
pályatársai, egy arasszal sem 
távolabb az élettıl, mint Petelei
Kolozsvárott, mint Gozsdu 
Temesvárt vagy Tömörkény 
Szegeden.
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A mővész - Göre Gábor

� … Többnyire méltatlannak tartották Gárdonyihoz az ilyesfajta 
parasztábrázolást. Pedig nem a városi ember gúnyolódott így a 
csodabogár, furcsa falusiakon. A humoros (az érdektelenné váló
politika következtében) szinte kötelezı, szórakozást nyújtó
kárpótlása volt az újságirodalomnak – s írónak és közönségnek 
egyforma kényszerősége és szükséglete. Az 1892-tól megjelenı
Göre-leveleket Gárdonyi már kedvetlenül, a szerkesztı
kívánságára írta. Hiányzik belılük az igazi paraszthumor. Az 
erıltetett stilizáltság, a groteszkig menı túlzások az egri diák 
stílusgyakorlatait, a zsenge alkotásvágy terméseit, kis 
tanulóközösségek vidám, botladozó és olykor ártatlanul 
ízléstelen szórakozását idézik vissza. A Göre Gábor-könyveket 
csak útlevélnek használja a kiadókhoz, késıbb pedig anyagi 
ügyeinek rendezésére.



Hegedős Géza: A magyar 
irodalom arcképcsarnoka

1991
Mi az érdek?
Nem ismerték személyesen Gárdonyit
A hírekbıl valóság lesz, a motívumok átformálódnak, új 
hírek keletkeznek



©Keller Péter 75

Az ember

� …a magyar irodalom egyik legzavarosabb 
lelki élető jó írója, akinek az élete tele van 
pálfordulásokkal, aki egyre inkább 
elidegenedik az emberektıl, és közben oly 
szépen, világosan, egyszerően és mégis 
gazdag lírai árnyaltsággal ír emberekrıl, 
helyzetekrıl, elmúlt korokról és maga körül 
látott szenvedı lelkekrıl, mint kevesen abban 
az idıben. 
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Elvonulás Egerbe

� …. ez idıtıl kezdve már csak feljár Budapestre. 
Egerben találta meg otthonát. Ott él mindhalálig 
magányos, különc életet, bajlódik lelke gondjaival, 
kitalál egy titkosírást, amellyel naplóját írja.

� Ott az egri magányban írja regényeit és novelláit, 
olykor színjátékait, és amit ír, azt az olvasók lelkes 
szeretettel fogadják, mert amit Gárdonyi ír, az lehet 
zavaros filozófiájú, lehet olykor nyomasztóan 
reménytelen, de olyan kellemes olvasmány, hogy a 
gyönyörködı olvasó alig veszi észre, milyen komor, 
amit mond. 

� Az egri magányban élı író egyre idegenebbé vált 
egykori barátaitól is. …
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Hite

� Világnézete kezdettıl fogva zavaros: ateizmus és misztikus 
vallásosság, racionalizmus és irracionalizmus, társadalmi 
forradalmiság és konzervativizmus, naturalista valóságfeltárás és 
idillikus kibúvó a valóság elıl megemésztetlenül kavarog 
benne. Világéletében filozófiai izgalomban él,… de …
mélységes részvéttel áll minden emberi bánat mellett. … a 
magyar irodalom egyik legzavarosabb lelki élető jó írója, akinek 
az élete tele van pálfordulásokkal, aki egyre inkább elidegenedik 
az emberektıl, és közben oly szépen, világosan, egyszerően és 
mégis gazdag lírai árnyaltsággal ír emberekrıl, helyzetekrıl, 
elmúlt korokról és maga körül látott szenvedı lelkekrıl, mint 
kevesen abban az idıben.
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A mővész

� A mővész
� Leghibátlanabb regényei azok, amelyekben a szerelem 

ábrázolása egyesül a felidézett múlt képeivel: a történelmi 
regények …. Ezekben a társadalomábrázolás pasztellszerő
háttér, de lírai erıvel érzékelteti a régi korok atmoszféráját, 
amelyen belül örök örömöket és örök bánatokat okoz az 
örök szerelem. 
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A mővész – Göre Gábor

� Az elsı budapesti években nehezen boldogul. 
Ponyvaregények írására kényszerül, majd megírja a 
magyar paraszti élet paródiáját, a Göre Gábor-
könyveket. Ezekkel lesz népszerő, és idıvel 
ugyanúgy szégyelli Göre Gábor kalandjait, mint a 
ponyvaregényeket. Szemére hányják, és maga is 
úgy érzi, hogy megrágalmazta, ostobának mutatta 
be a népet. Ez csak részben igaz. A Göre Gábor-
történetekben egy jó szatirikus is megindult…



A nagy könyv

2005
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Beigazolódtak Gárdonyi elképzelései?

� „Feledhetetlen mővet alkot, aki feledhetetlen 
karaktert alkot. Az idı rostáján minden áthull, csak 
a karakter marad meg.”

� „Az írómővészetben nem a szemnek megjelenı
valaminek kell szépnek lennie, hanem a hatás nak.”

� „Csak a mély, nagy érzés re fundált mő az 
örökkévaló”

� „Örök mővek csak azok az irodalomban, amelyek 
minden korú, minden mőveltségi fokú ember ben 
azonos rezgést keltenek. Tehát a nagy mélységő
mővek, az örök emberi érzések azon mővei, 
amelyek a végtelenség gel érintkeznek”
� (Részletek a Titkosnaplóból)



A sokat emlegetett titkosírás

Ebbıl kiolvashatók Gárdonyi szándékai



Addig van hatalmadban, míg a 
fiókodban, azután már ı szól 
bele a te sorsodba.

(Titkosnapló)
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Amit ma tudunk

� 1906-tól írta
� Korábban gyorsírást is használt

� Gondosan-ötletesen kitervelt, bető
szerinti írás

� Idıvel fejlıdött
� Alapvetıen magának írta
� Titkon számított arra, hogy megfejtik
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Egy füzetlap
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A feljegyzés csoportok

� Forrás: Korompai János

Feljegyzéscsoport Keletkezés éve Terjedelem lap
Napló jellegő feljegyzés 1910-1922 64
Adatgyőjtés 1909-1922 30
A "Mesterfüzetek" és a "Mesterkönyv" 1917-1922 467
Boríték, cédula, táblázat 1912-1922 68
"Fıkönyv" 1913-1921 250
"Egyiptomi szeletek" 1909-1918(?) 250
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Írói tevékenysége tökéletesen átgondolt

� A vízó-miszzió-célok összhanja
� Volt jövıképe

� Hitt az örök életben
� Lelkiismerete elvei szerint élt

� Érezte és tejesítette küldetését
� Néptanító volt és maradt

� Mővészetének a szolgálat volt a célja
� Alkotni, vagyis adni
� Nemesebbé tenni az embereket
� Bemutatni, hogy a szeretet mindent meg tud változtatni, 

hogy a szív nagy aranyozó, hogy a kedvesség érték
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Az egri elvonulásról?

� Nézd a nagy neveket a lexikonban. Minden 
élet ostoba s hasztalan s keserves izgalmak 
sora. (…) Mind öröknek érzi ezt a földi életet, 
csak arra nem gondol egy sem, hogy ha a 
pénz értékes, a nyugalom, a lélek 
csendessége még inkább.
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A mővészrıl

� Kezdetben a mővész önzı célt szolgál, aztán magáért 
a mővészetért dolgozik, aztán személyét is, 
mővészetét is odaajándékozza a társadalomnak.

� Az író munkájának az emberjavítást kell szolgálnia: 
nem Miseserét énekelni, hanem Alleluját az emberi 
élet jövıjén. Vödrönként hordani a tiszta vizet a 
lecsapolhatatlan mocsárba.

� Mindenki élete erre a kérdésre felel meg: mit akar? A 
legtöbb ember kapni akar. Az igazi író azonban alkotni 
akar, vagyis adni. Minden egyéb mellékes neki. Ezért 
vagyok én feljebb azoknál, akik pénzeket, címeket, 
rangokat, állásokat hajszolnak, s errıl ismerem meg 
ıket, hogy igazi írók-e. 

� Írói fıgondom: keresem az emberben az angyalt.
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Akik életében ismerték értették

� Torday Ányos a hitét: Munkáinak számtalan Jézus-
és Mária-ihlette lapja bizonyítja tétovázó lelkérıl; 
Anima naturaliter Christiana

� Bródy Sándor az embert: Géza, te igazi költınek és 
valóban kereszténynek születtél, úgy is éltél 
szívedben és a válladon hordozván a szent jelet

� Kosztolányi a mővészetét: Gárdonyi a bájos 
lángelme!

� Herczeg Ferenc életét és mővészetét: Minden 
írásából a tisztaság illata és édes melegség árad
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Az általános emberi hozzáállás…

� Mindenkit csak a maga életizgalmai 
foglalkoztatnak. Mások élete csak annyiban 
érdekel bennünket, amennyiben a mi 
izgalmainkat érintheti vagy felkeltheti, vagy a 
mi életünkre az ı élete valamiképpen 
tanulságos…
� (Részlet a Titkosnaplóból)



„Mikor híres ember arcképét 
nézzük, azt akarjuk látni, ami 
láthatatlan: a lelkét.”(Földre nézı szem)

Akarjuk ezt látni?

Akik ismerték látták!
Mőveibıl mai is kiolvasható.



Köszönöm a figyelmet!


