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Az ezerarcú Gárdonyi
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„Az a hitem, hogy állandóan –
legalább ötévenként – revideálnunk 
kellene az irodalmi ítéleteket.”

(Kosztolányi Dezsı)
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Pallas Nagylexikon: Gárdonyi Géza 
(Zigler) (kivonat)
� A néptanító pályáján kezdte, de a hírlapíráshoz fordult.  

Dolgozott pedagógiai folyóiratokban. 
� Megalapította a Tanítóbarát c. lapot. 
� Szerkesztette a Néptanítók Naptárát. 
� Számos tárcát, humoros elbeszélést, verset irt 

lapokban és ifjúsági folyóiratokba. 
� Önállóan megjelent munkái: regények, humoros 

regény, novellák, tárcák, költemények,  Egész életre 
való naptár, Örök naptár.

� Írt dalokat és egyházi énekeket is.
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Néptanító

� 1881, Karád (18 éves)
� Köpönyeg címmel lapot indít

� három szám jelent meg 
belıle

� Ábécés könyvet kezd el írni
� csak a kézirat készült el

� hegedül
� szerelmes verseket ír

� 1882, Devecser (19 éves)
� Fel nagy örömre
� regényeken dolgozik:

� A Zolika orra (Füstölı 1883. 
nov. 10.) 

� Álmodozó szerelem  
� Nıgyőlölı

� Gergely Katica

� 1884, Sárvár (21 éves)
� versbe szedi a tananyagot: egy 

sor kérdés, egy sor felelet
� megtanul franciául, angolul, 

németül 
� fordítja Shakespeare: Julius 

Ceasarát, Victor Hugo: Századok 
legendáit

� Magyarsága miatt távoznia kell

� 1884, Dabrony (21 éves)
� Tanít és újságíró: Munkatárs a 

Dunántúl címő lapnál, publikál a 
Néptanítók lapjában
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Újságíró

� Eger képzı
� Drukk: saját szerkesztéső és rajzolású lap
� Füllentı

� 1881, Karád
� Pesti Hírlapnak cikket küld 1881.okt. 26.
� Ország-Világnak cikket küld 1881.dec 18.
� Köpönyeg saját kiadás

� Három szám jelent meg belıle.

� 1884, Dabrony 
� Dunántúl
� Néptanítók lapja

� 1885, Gyır
� fımunkatárs a Hazánk címő újságnál
� 1886-ban megindítja a Tanítóbarát címő lapot 

és a Néptanítók Naptárát
� 1886: Gyıri Közlöny

� Álmodozó szerelem
� 1887: Magyar Sakklap
� 1887: Garabonciás Diák
� 1888: Gyıri Hírlap

� Szeged 
� 1888-90: Szegedi Híradó

� 1890-91: Szegedi Napló

� 1891, Arad
� Arad és Vidéke

� 1891, Pest
� Pesti Hírlap
� Magyar Hírlap:

� Parlamentünk jeles figurái
� Mátyás Diák
� Az Én Újságom:

� Nagyapó meséi



©Keller Péter

Íróvá válás

� 1870, Sály
� második osztályos, arra gondol a 

természet gyönyörőségét meg 
kellene írni

� Eger
� 1880 Drukk
� 1881 Füllentı

� 1881, Karád: Ábécéskönyv
� 1882-83, Devecser: regényeken 

dolgozik:
� A Zolika orra (Füstölı 1883 nov. 

10) 
� Álmodozó szerelem
� Nıgyőlölı

� 1886, Gyır
� Elsı kötete: Szerelmes történetek

� Szeged 
� 1890. április: Figurák (elsı kiadás)

� Mikszáth elıszavával
� 1890. augusztus: Sir Mummery

Róbert: A világjáró angol
� 1895. A pöhölyék életébıl
� 1896. Ygazság a földön (elsı

kiadás)
� Jókai elismerı szavakkal nyilatkozik

� 1897: A lámpás
� 1898: Az én falum
� 1999: A kékszemő Dávidkáné
� 1901: Egri csillagok
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Költıvé válás

� Harmadikos gimnazista 
korában (14-15 éves) a 
Krajcáros újságnál verseivel 
kopogtat

� 1878, Elsı fennmaradt 
verse
„Hull a fának sárga levele
Másnak vagy te már a kedvese
Isten veled hát, te hőtelen
Ha a szívem fáj is szüntelen”

� 1882, Karád
� Vilma versek

� 1882, Devecser
� Katica költemények

� 1894, Április  
� 1905, Főzfalevél, 

nyárfalevél
� Költészetét Kosztolányi 

Dezsı is elismeréssel 
méltatta:
� „Jelentıs költı”
� „Nagyon szeretem Gárdonyi 

Géza verseit”
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Humorista

� Eger: Füllentı
� 1887. Gyır: Garabonciás Diák

� Az elsı Göre-szerő figura itt 
jelenik meg
� Tsörge Ádány

� Szeged
� a Szegedi Napló vasárnapi 

humora  
� Hüvelyk Matyi

� A Szögedi Paprika
� helyi közélet szereplıi 

� Pest, Magyar Hírlap
� 1892. június 6-a, este 10 óra: 

Göre Gábor születése
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A Szegedi Napló szerkesztıjének, 
Békefi Antalnak a Figurák megjelenése 
utáni méltatásából (1890 április 26)

� „Az ı jó hangzású nevével …. találkozik az 
ember…, ahol víg történeteit és ötletes apróságait 
elmondja az ı sajátságos, eredeti modorában, mely 
derős írói vénáját karakterizálja.”

� „A fiatal humoristának egész szenvedélye a 
mindenáron való kacagtatás, és ennek alárendelt 
mindent.”
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Drámaíró

� 1881, 
Szılısgyörökön 
rendezi A falu rossza
c. mőkedvelı
elıadást (18 éves)

� Devecser: 
színielıadásokat 
szervez

Devecser, 1965.

Az egykori szılısgyöröki casino ma
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Drámaíró

� 1886, Gyır: Zendülés a 
pokolban címő darabját

� 1888. március 2., Gyır: 
a Gyıri Szabad Királyi 
Városi Színház 
bemutatja a Divatgróf
címő darabját
� Megbukott
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Drámaíró

� Szeged: Az Árgyrus királyfi címő dalmővével 
megnyeri a Mőbarátok köre színmőírói 
pályázatot

� 1893. február 24., Szeged: a Paradicsom
címő vígoperett bemutatása
� Három elıadást ért meg, játszották Gyırben, 

Sopronban 
� Bécsben a Józsefvárosi színházban a fıpróbáig, 

is eljutott, amikor vallásellenes tartalma miatt 
1895. február 20-án a cenzúra betiltotta
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Drámaíró

� 1901: A bor
� 1929-ben már a 

150.elıadáson is 
túlvannak

� Bécsben is elıadják   
� 1901: A Karácsonyi 

álom 
� betlehemes 

szimbolikája Bartók 
és Kodály világával 
rokon

� Nagy reményeket 
főzött a Fekete nap
bemutatójához

Sándor fiához írt levél 
A bor fıpróbája el ıtt 

1901. 03. 27.

Kedves fiam. Igen fáradt vagyok, azért nem írok 
hosszabb levelet. Ma volt a f ıpróba. A harmadik 

felvonás jól ment, az els ı és második még holnap 
pénteken is tanulás alá kerül. Olvassátok el a holna p 
(pénteki) Budapesti Naplóban a cikkemet. Csókol A. 
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Mőfordító

� 1884, Sárváron tanító
megtanul franciául, 
angolul, németül 
� fordítja Shakespeare 

Julius Ceasarát, Victor 
Hugo Századok legendáit

� 1896. április 25-én 
jelenik meg Dante 
fordítása, ami 
megváltoztatta a Dante 
fordítások irányát
� Késıbb Babits is 

felhasználta és méltatta 
mint forrást
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Meseíró

� Elıször az Én 
Újságomban jelennek 
meg a Nagyapó meséi

� Konstantinápolyi útja 
finanszírozása 
érdekében adja ki a 
Mindentudó Gergely 
bácsit
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Nyelvmővelı

� A Ceruzajegyzetek regényírás közbeni gondolatgyöngyök
� 1905. november 15-én jelent meg az elsı, a Szerda címő lap-ban
� A lap rövid néhány heti szórakoztatás után kimúlt
� Ez idıtıl kezdve Gárdonyi folytonosan szedte, rakosgatta az ötleteket.
� A hagyatéki utasítása szerint a ”Gondoltam” címen foglalandók írásai közé.

� Gárdonyinak másféle gondolatforgácsai is lapulnak a fiókjában: magyar 
nyelvi jegyzetei.
� Össze lehetne belılük állítani egy új magyar nyelvtant (Nemzetes magyar 

nyelv-tan)

� Kikerekedne Gárdonyi céduláiból egy könyv, hogyan beszéljünk 
Gárdonyi-Géza-magyarul, tehát egy magyarító szótár. 

� Egy idegen szavakat magyarba átöltöztetı idegen szavak szótára is 
kitelik a hagyatékából.
� Forrás: Az élı Gárdonyi
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Nyelvmővelı

� A Titkosnaplóban is foglalkozik nyelvi 
kérdésekkel
� Vonatkozó fejezetek:

� Mesterkönyv
� Címszavak a drámákról
� Más szóval a szót
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Mővei
Év Regény Elbeszélés Vers Dráma Mőfordítás Göre Gábor

1886 Álmodozó szerelem (Gyıri Közlöny) Szerelmes történetek
1887
1888 Cyprián Száz novella Divatgróf
1889
1890 A legfeketébb Afrikában (Mummeri Róbert) Figurák
1891
1892 Göre június 6.
1893
1894 A lámpás, Parlamentünk jeles figurái Novellák, Tárcák Április
1895 Pöhölyék Göre
1896 Ygazság a földön Pokol Göre
1897 Két menyasszony Göre
1898 Dávidkáné Az én falum Göre
1899 Egri csillagok Göre
1900 A bor, Karácsonyi álom
1901 Láthatatlan ember
1902
1903 A hatalmas harmadik Gyerekkori emlékeim Annuska
1904 Főzfalevél, nyárfalevél
1905 Az öreg tekintetes, Ábel és Eszter Fehér Anna, Zéta
1906 Két katicabogár Fekete nap
1907 Átkozott józanság
1908 Isten rabjai
1909 Mi erısebb a halálnál Falusi verebek
1910
1911
1912 Hosszúhajú veszedelem
1913 Te Berkenye Messze van odáig
1914 Aggyisten, Biri
1915 A kürt
1916 Szunyughy miatyánkja, Leánynézıben
1917
1918
1919 Bibi
1920 Ida regénye
1921
1922 Ki-ki a párjával
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Zenész

� Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott
� Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják

� Hegedútanára: Ferenc
� karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia 

Zeneakadémia, a salzbugi Mozarteum, a római Pápai 
Zeneakadémia Mesterszerzıi és Tanáregyletének tagja

� Orgonatanára: Endre
� karnagy, orgonász, a római Pápai Zeneakadémia 

Mesterszerzıi és Tanáregyletének tagja
� Liszt Ferenc meghívta a Londoni Világkiállításra orgonálni
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19 évesen (1882), Devecserben írja a Fel nagy 

örömre karácsonyi ének szövegét és zenéjét

Fel nagy örömre ma született
aki után a Föld epedett.
Mária karján égi a lény,
Isteni kisded szőznek ölén!
Egyszerő pásztor jöjj közelebb
Nézd a Te édes Istenedet

Nem ragyogó fény közt nyugoszik
Bársonyos ágya nincs neki itt,
Csak ez a szalma koldusi hely
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerő pásztor térdeden állj,
mert ez az ég és földi király!!!
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Hegedődarabot ír

� 1883. február 23.
„Délután levelet kaptam két bécsi zenemő-
kereskedéstıl, melyben azt írják, hogy a 
hegedődarabomat nem adhatják ki, mert nem 
kellenek. Pang az üzlet.
Bánom, hogy ingyen nem ajánlottam fel, mert 
az elsı mőveket nem szokták díjazni.”
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Gyır: Karácsonyi ének
Néptanítók lapja 1887 „Az év utolján” címő évzáró szám

Mily ragyogó fény árad az éjben!
Betlehem úszik fény özönében.
Égi csodának nyílt meg az ég!
Szent örömöt zeng angyali nép:
Megszületett a Jézus!

Ébred a pásztor mennyei szóra,
Álmainál szebb drága valóra:
Menjetek! Ó, hol glória zeng,
S a kicsi hajlék fénybe dereng:
Megszületett a Jézus!

Rendül a szív az égi jelekre,
Szent öröm az, mely általölelte,
S mintha a föld is zsongna imát,
Mintha susogná f ő, fa, virág:
Megszületett a Jézus!

A mi szívünk is gyúljon örömre,
S zengjen az Úrnak hálaimát!
Szent fia köztünk itt van örökre,
Megszabadítva már a világ:
Megszületett a Jézus!
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Dalköltı

� A bor
� Bemutatva: 1901.március 29.
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Dalszöveg-író

� Több Dankó dalnak 
szövegírója
� a Gárdonyi hagyatékban 

59 Dankó kézirat van 
� ezek és a levelezés 

tanúsítják mennyit 
csiszolt Gárdonyi Dankó
szerzeményein
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Hegedőmővész

� Karádon éjszakákon át 
hegedül

� Barsi Ernı tanulmányt 
írt hegedőtudásáról
� Halála elıtt nem sokkal 

hegedőjét kéri és 
eljátssza kedvenc 
nótáját: Darumadár gyere 
velem…
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Festı

� 1891 májusában a 
szegedi festımővész 
kolónia kiállításán részt 
vesz 

� Jókai nagy jövıt jósolt 
neki



©Keller Péter

Illusztrátor



©Keller Péter

Rajzoló

Részlet a Pósa dossziéból
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Látványtervezı
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Színházi rendezı

BARACS: (Ellöki az asszonyt s a botot felragadja.) Ki mer énvelem így 
beszélni![1]

[1] Még akiktıl láttam e szerepet, mind kétségbeejtıen józanan csinálták. 
Külön figyelmeztetem tehát a szereplıt a részegségnek arra a nagy 
skálájára, amelyet ebben a felvonásban végig kell mővész-ked-nie.

SZUNYOGNÉ, JULI, MIHÁLY: (Össze-vissza sikoltoznak.) Imre! Jaj! 
Imre, az Istenért! Imre! Imre!
(Nagy zene-bona és dübörgés, szóval dulakodás lármája hallatszik 
belılrıl.)
KÁTSA, BIGE: (A fára másznak és jajgatnak.) Ja-ja-jaj! Huzsódjunk ide 
a zsivatar elıl.[1]

[1] A cigányok a jelenet alatt mozogjanak és kiabáljanak, hogy a jelenet ne 
legyen kedvetlenítı hatású a nézıkre.
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Sakkozó

� Jó sakkozó volt
� 1887. január 30-án a pesti sakk-kör 

nemzetközi versenyében gyız
� A sakk-körben megismerkedik Erkel 

Ferenccel
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Fényképész

� 1896. július 21-én fényképezıgépet vásárol 
� Október 9-én ellátogat Egerbe fényképezni

� Ebbıl lett az egri ház 

� Konstantinápolyban fényképez
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Saját felvétele: Jedikula
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Természetbúvár

� 1894, Kijár a Svábhegyre és növényeket győjt
� A „kincsei”: 

� mécsvirág a segesvári csatatérrıl 
� gyermekláncfő Pósa Lajos szülıházának udvaráról 
� borostyán Jókai svábhegyi nyaralójából 
� vérehulló fecskefő a Colosseumról 
� ballagó kóró Colombus genovai szülıháza kıfaláról

� Titkos naplóban: 
� Virágok júliusban. Nézd a Lange-féle német könyvben!
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Természetbúvár

� 1897-ben Lendl Adolf 
természetbúvártól két 
mikroszkópot kap
� Megfigyeléseit különbözı

lapoknak írja meg
� Természet, Az Én 

Újságom, Új idık, 
Budapesti Hírlap

� „Kiskerekes nagykerekes”
� Mikroszkópikus rotátor

állatka élete
� „Csonka pók”

� Hatszemő pókot talált
� Egri gyík: megszelídített 

állat

„…Ezennel bizonyítom, hogy 
Gárdonyi Géza írótársam a 
„Budapesti Hírlap” 1898dik évi 91dik 
számában helyesen írta le a bikapók
ritkább fajtáját…”
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Utazó

� Az Egri csillagok megírása elıtt 1899-
ben  Konstantinápolyba utazik 

� 1900-ban a Világkiállításon jár
� ellátogatott a catalaunumi mezıkre, hogy 

anyagot győjtsön a Láthatatlan emberhez
� Vonaton ír:

� Pestrıl Eger felé vonatozva jut eszébe Az a 
hatalmas harmadik megírásának gondolata 

� Képeslapokat írt haza 9 ország 32 
városából
� nem teljes lista
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Nagyapámnak küldött lap
1900.09.11.

Ezt a szobrot Napóleon császár emeltette 1200 ágyuból. Az ágyut csatában szerezte. A
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Régész

� Az Isten rabjai (1908) 
adatgyőjtésekor találja 
meg a szigeti zárda 
kútját

� Azt tartotta, hogy az 
írónak még a teremtı
fantázia szabadsága 
sem engedheti meg a 
történeti tények, 
források hiteles 
adatainak 
meghamisítását.
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Hagyományápoló

� Segesváron keresi Petıfi sírját
� Az ottani emberek elbeszélései alapján 

talál egy sírt, ahol 400 honvédet 
temettek el

� Itt akar Petıfinek bronz szobrot állíttatni
� A Pesti Hírlapban javasolja, hogy 1848 

ötvenéves évfordulójára állítsanak 
szobrot

� Küllı Miklós szobra el is készül, de nem 
a sír fölött állítják fel, ami bántja
� 1897. július 31-én avatták fel Petıfi-

szobrát Segesvárott. 
� A szobor ma Kiskunfélegyházán található.
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Újító

� 1881, Karádon Ábécés könyvet kezd el írni
� Csak a kézirat készül el
� „Gárdonyi módszer”

� 1884, Sárváron versbe szedi a tananyagot
� 1894, öröknaptárt szerkeszt
� 1895, javasolja, hogy Magyarországon a Pálya és 

Lófuttató Társaság versenyein ne engedjenek 
idegen nevő lovakat hajtani

� Titkosírást talál ki és használ
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Vállalkozó, szervezı

� 1886 megindítja a Tanítóbarát 
lapot
� „Alapítsunk az elaggott 

néptanítók számára országos 
nyugalomházat”

� 1886: Néptanítók naptára
� 1894. május 18-tól Feszty-

körkép titkárságát vezeti
� 1895 végére a Feszty-körkép 

mintájára elkészíti Dante 
mővébıl a Poklot
� Megbukik 
� Megmarad a Dankó által 

megzenésített Pokol induló
� 1896 augusztusában fehérló

áldozatot tervez a Vérmezın. 
� Nem sikerül.
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Vívó

� A Gyıri Hírlapnál Szávayval vívnak
� Pesten olasz tırrel vív
� Szegedi Napló 1890.január 19.

� Véres kardpárbaj volt tegnap…városunkban. A kőzdelem
Gárdonyi Géza és dr.Kókay István közt folyt le délután két 
órakor a Sörház kaszárnya vívótermében…Dr.Kókay az 
alsó nyak balfelén sérült meg, mely sérülés nagyon 
könnyen végzetessé válhatott volna

� 1890.július 19-én délelıtt 10 óra
� …Ujlaki az elsı összecsapásnál oldalán megsebesült, és 

sebe fájdalmától félrerándulva, Gárdonyi második vágása a 
vállperecét érte…
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Fiatalon sportos, de mindig dohányos

� Sport
� Szegeden 

kardpárbajt vívott
� Börtönbe is került

� Dohányzás
� Pipa
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Polihisztor

� Foglakozik:
� Filozófiával
� Valláselmélettel
� Természettudományokkal:

� darwinizmussal 
� rendszertannal 
� pszichológiával

� Társadalomtudományokkal: 
� társadalomfejlıdéssel 

� olvasta az anarchista forradalmár Bakunyin mőveit

� közgazdaságtannal
� Történettudománnyal
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Mővelıdésszervezı

� Tanítóbarát címő lap (saját szerkesztés!)
� Népmővelés címő folyóirat (1906)
� Szorgalmazza falusi népkönyvtárak felállítását

� Petıfi, Arany, Jókai
� „…a népnek legelıször egy lexikon kellene, vagyis a nép nyelvén 

egy mindentudó könyv…”
� 3 könyvtárat alapít

� 1904 április elsı fele: 100 kötetet adományoz az egri Irgalmasok 
Kórházban szenvedı betegeknek
� Gárdonyi-könyvtár nevet kapja
� 1905 december újabb 100 kötet a kórháznak

� 1907 Mária utcai Földmőves Olvasókör 10 kötet 
� 1921 március vége április eleje fiaival Eger városnak 200 kötet
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Könyvgyőjtı

� 1500-as évekbıl 8 mő
� Bornemisza Péter Predicatioi (1584)

� 1600-as évekbıl 16 mő
� Komáromi Csipkés György Magyar Bibliája (1685)

� 1700-as évekbıl 132 mő
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Elismerései

� 1896: A Milánói olasz tudományos akadémia 
Gárdonyi Gézát tiszteleti tagjává választotta.

� 1898: A Petıfi Társaság tagja
� Az Én falum megjelenése után

� 1903:Kisfaludy Társaság tagja
� 1910. április 26.: Gárdonyit a Magyar 

Tudományos Akadémiai tagjai közé választják
� 1920. május 7.: A Magyar Tudományos 

Akadémia tiszteleti tagja
� Neve kétszer is szóba kerül a Nobel-díj 

kapcsán
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Elismerései

„A Journal címő elıkelı napilap nemzetközi pályázatot hirdetett 
elbeszélésre. A bírálóbizottság elnöke, José Maria Heredia, a francia 
akadémia tagja és a bírálóbizottság tagjai az ezerfrankos díjat két 
pályamunkának ítélték oda, egyenlı arányban. A pályanyertes 
elbeszélések egyikének a címe: Histoire d’enfant (Gyermektörténet). A 
jeligés levél szerint szerzıje Baron Grivot de Grancourt, újságíró. A 
Journal 1900. január 6-án közölte a díjnyertes kis novellát. A novellából 
kitőnt, hogy az nem más, mint Gárdonyi Géza Mari néni meg Pista 
bácsi elbeszélése. Változtatás a pályamunkában csak annyi, hogy az 
elıkelı álnévbe burkolódzott francia író az elbeszélés nénije helyett 
magamagát szerepelteti, és hogy az Attila utca Rue de Fleurs-re
változott.
Tóth Béla, az Esti levelek finom tollú írója és mások értesítették a 
Journalt az irodalmi kalózkodásról. Mire a francia kormány kisebb 
kitüntetéssel kárpótolta a díja vesztett eredeti szerzıt.”
Forrás: Az élı Gárdonyi
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Elismerései

Nyomtatásban megjelent könyvei közül Az én falum szerezte neki a legnagyobb örömöt. Az idıben, 
mikor földi élete utolsó heteit szenvedte, a napilapok szenzációként közölték Cutden angol konzul 
(Antwerpen) egri látogatását, és hosszan leírták, hogy az angol konzul hogyan tanult meg magyarul:
„A háború alatt a francia fronton szolgáltam – beszélte el Cutden különös zümmögéső magyar 
hangsúllyal –, egyszer magyar katonák voltak az ellenfeleim. Ezek a magyar katonák esti pihenéskor a 
lövészárokban vidáman énekeltek. A sohasem hallott, különleges melódiák leptek-e meg, vagy hogy a 
pokol országútján megzendülı vidámság hatott-e rám, nem tudom, elég annyi, hogy sebesülten a 
kórházba szállítottak, a véletlen és a sors a szenvedı testek javítómőhelyében egy magyar tiszt mellé
vezetett. Ettıl a tiszttıl tudtam meg, hogy él egy nemzet Európában: a magyar. Ettıl a tiszttıl tudtam 
meg, hogy az a dal, amit a lövészárokban hallottam: magyar nóta. Ettıl tudtam meg, hogy ezer éve él a 
magyar a Kárpátok ölelı karjaiban, irigy szomszédok között. Megismertem a magyar nép történelmét, 
életmódját, s a sebesült tiszt elbeszélése után elhatároztam: megismerem ezt a népet s önzetlen 
szolgálatára szegıdök a magyar nemzetnek.
Megtanultam magyarul.
Az elsı könyv, amit magyar nyelven olvastam: Az én falum. Éreztem e kötetek olvasásakor, hogy a 
sorokban eljutottam egy nemzet lelkének látásához. Éreztem, hogy e könyv több, mint írás. Ez a könyv a 
magyar nép kemény lapokba szorított szíve, melyben az Alföld derője mosolyog s az ezeréves 
szenvedés fájdalma sír.
Eljöttem, íme, Angliából, hogy személyesen köszönjem meg a szerzınek a kellemes perceket, amiket a 
könyv olvasásakor átéltem s tolmácsoljam feleségemnek az üdvözletét is, aki még ma is sokszor 
megkönnyezi a Kék pillét.”

Forrás: Az élı Gárdonyi


