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

(Titkosnapló)
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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, mint a citrom 
vagy a szınyeg vagy a gyertya vagy egyéb tárgyak, amelyek 
a boltban megvehetık és használat után elvethetık.

(Titkosnapló)
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Nagyapám szavai:

� A folyóírás gyorsaságával használta a 
titkosírást 

� Tibeti írása (vagy ahogy a családban 
nevezték:  tibetői) kulcsát magával vitte a 
sírba
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Amit tudtak

� A latin betős címfelirat: 
� a Tibetan grammar

� Vélt külsı hasonlóság
� régi magyar rovásírás
� asszír, ind, héber, egyiptomi elemek
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Korabeli feljegyzések

� Tréfacsináló kedvében, amikor már nem bírt a jólértesültségüket
fitogtató riporterekkel, hieroglifjeivel hessegette el íróasztalától a 
túlságosan kíváncsi tekinteteket

� Mécs Alajos 1921 nyarán megjelent riportjából olvashatjuk: 
� "Már szedelızködtünk, amikor egy kínai írással telejegyzett puha füzetet tett 

elénk: a naplója volt. Az elsı pillanatban azt hittük, hogy valaki kínai nyelvre 
fordította, de Gárdonyi csakhamar felvilágosított arról, hogy ez nem kínai, 
hanem az ı külön írása és azt rajta kívül ember elolvasni nem tudja." 

� Gárdonyi ezt így igazította helyre : "Én ugyan nem tettem, hanem ık 
szemlélıdtek az íróasztalomon." 

� Kedves vendége, a  P e s t i  H í r l a p  tudósítója, Porzsolt Kálmán 
kérésére szívesen felolvasott titkosírásos munkáiból
� Porzsolt 1922 ıszén az író halála után közzétett Apróságok Gárdonyiról 

címő memoárjában írja: "Galambtojás nagyságú arabeszkek egymás mellé
rakva. Több füzet van így teleírva, inkább telerajzolva... Kincs volna az 
irodalomra, ha meg tudnák fejteni Gárdonyi hieroglifáit."
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A megfejtık-1969

� Az egri múzeum felhívására 
huszonketten jelentkeztek a 
megfejtésre

� Gilicze Gábor (egyetemi hallgató) 
segédeszközök nélkül dolgozott
� A hangzók törvényszerősége alapján 

a t jelét sejtette meg a csettintett 
szóban

� Innen eljutott az e és az i betőig, 
majd a teljes megfejtésig

� Gyürk Ottó (honvéd alezredes) a 
korszerő technika felhasználásával 
jutott eredményre
� A számjelgyanús részeket szőrte ki, 

a keltezések feltételezésével
� A karácsony hónapjából kiindulva 

jutott a megfejtéshez
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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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A betők

� Pont-vonal-körív
elemekbıl és ezek 
dılésirány szerinti 
kombinációiból alakította 
ki a betőket

� Bető szerinti írás
� Külön jelölte a 

magánhangzók 
rövidségét és 
hosszúságát

� Elenyészıen csekély 
rövidítést használt
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A betők feltételezett eredete
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Gyakorlat

� A kéz kényelmét segítı
megoldásokat is alkalmazott

� Több ilyen táblázatot is készített 
magának

� Saját útmutatások
� "A k az ó elıtt mentül fekvıbb, antul 

könnyebben átvonható az ó-n." 
� "A t-t hagyd ki, mikor írsz. Utólag 

írd, hogy átvonhasd a többin." 
� "Gubancolásban két szó olyképp is 

irható egymásra, hogy az egyik 
vékonyvonalú... Elıször a vastagot 
írd. Náddal.„

� Ma gondoltam arra, hogy két-
három sornak egymás alá írásával 
sőrítem a tibeti írást.(Titkos napló)
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Írásjelek, számok
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Térkitöltı elemek
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Egy füzetlap
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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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A titkos napló

Z.Szalai Sándor válogatása
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Tartalom

� Napló 1915-1922
� Morfiumcseppek
� Mesterkönyv
� Címszavak a drámákról
� A természet kalendáriuma
� Más szóval a szót
� Két beszédvázlat
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A napló 1915-1922
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Tartalom-forma

� Valóban napló
� „…1916 július 14: Ezt a nótát hallottam (leányok 

danolták az utcán): A háború hadd álljon, hadisegély 
hadd járjon, addig van csak jó dolgom, míg az uram 
nincs itthon…”

� Témák
� Olvasmányok
� Gondolatok
� Hétköznapi dolgok

� Tervek
� Egészség 
� Zene
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Tervek

� 1916 Szabadság 30: „Ma 
eszméltem rá, hogy több 
realizmussal kell írnom.”

� 1916 Kisasszony 10. „Ma 
gondoltam arra, hogy két-
három sornak egymás alá
írásával sőrítem a tibeti írást.”

� 1917 Vértanúk 1. „Bár rég fel 
van írva nálam, hogy a 
karakter túlzandó, teljes 
súlyában csak ma, Dickens 
életrajzát olvasva értettem 
meg. A mai nap forduló a 
pályámon. Lehetetlen, hogy 
rossz dolgokat írjak többé.”

� Konkrét munkák
� 1916 Szabadság 14: „Kezdtem a 

tájszótárt. Felváltva fogom a 
nyelvtörténeti szótárral ”

� 1917 Szabadság 10. „A kürt
novellámból jó drám át 
csinálhatnék.”

� 1917 november 26. „Jött reggel 
az a gondolatom, hogy megírom 
a pap-regényt versekben, mint 
Byron a Don Juan-ját. Minden 
külön terv és beosztás nélkül. 
Csak minden strófa remekkép 
legyen.”

� Mestekönyv-Témabecslés
fejezet:
� Csináld meg a magyar 

Márszejészt !
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Egészség

� 1916 György 28: „Ma világosodtam rá, hogy az egészség négy forrásából mindmáig elmulasztottam a 
mozgást, a levegıt, a napfényt.”.

� 1916 Kisasszony 13: „Mi fontos már az olyan korú embernek, mint én vagyok? Csak a nyugalom, az 
egészség és minden kedvetlenítı helyzetnek kerülése. Nem lehet az, hogy énrám még hosszú idı
következzék. Jön egy bizonyára belsı betegség, és akkor mögöttem egy élet, amelynek én mindvégig 
pihenéstelen igavonója voltam.”
� 53 éves

� 1917 Születés 13. „Hónapok óta fájogat a fejem. Gyenge vagyok, szédülök, írni nem tudok. Már 
érelmeszesedésre, agylágyulásra, mindenre gondoltam. Végre ma gondoltam arra, hogy 
nikotinmérgezettség a bajom.”

� 1917 Szeptember 17. „Ezekben a napokban gondoltam arra, hogy talán jó az egészségre, de különösen 
az emésztésre: mindennap egy kicsit elfáradni (künn persze a levegın) valami testi munkában, ha csak 
egy negyedórára is, és azóta, hogy cselekszem, érzem a jó hatását. Leginkább fát irtok és a kerti utat 
tisztogatom.”

� 1917 Szilveszter nap: „Ebben az évben különben nagyot vénültem. Igen megıszültem, s az arcom is 
vén.”

� 1921 szeptember 10-én „Pesten jártam, és vélhetıleg a sarkas cipıtıl úgy megdagadt a lábam, hogy 
elképedtem. Most már egy hónapja, s nem hogy jobban volnék, hanem még rosszabbul.”

� 1922 március 13. „Talán egy kis forduló az életemben. A reggeli teljes mosdás után kissé "müllereztem", 
s utána jól éreztem magamat szinte estig. Ahogy szinte egész télen betegesen gyenge voltam, lábaim is 
dagadoztak... újjászületve egészségesnek érzem magam.”
� Fél évvel halála elıtt
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Morfiumcseppek

Gondolatok győjteménye
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Az egészségrıl 

� Az egészség négy feltétele: levegı, mozgás, napfény, 
víz.

� Életem legnagyobb ostobaságai között a lelkem 
tokjának elhanyagolását ma, csaknem a temetı
kapuja elıtt ismerem meg. (1922. márc. 13.) S ennek 
oka a "mens sana" rossz fordítása: nem "ép", hanem 
"egészséges". 

� Életuntságunk, rosszkedvünk, elkeseredésünk oka 
többnyire testünk petyhüdtsége. A reggeli kis 
müllerizálás után mily szép a világ, s mily kedves az 
élet, mily érdekes a munka! Beteg testben beteg a 
lélek is (1922. márc. 15.)

� Most már nem lelki ügyek az elsık, hanem hogy ki ne 
dılj életed mővének befejezése elıtt. (1922. ápr. 5.)
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Az emberi hozzáállásról

� 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…

� A te életed éppúgy szemlélettárgy csak másoknak, 
mint ahogy neked az ı életük.

� A világ szemében én csak kép vagyok. Egyiknek 
színes, másiknak csak árnyék; mindenképp csak 
annyira fontos, amennyire az ı élete érdekeit 
szolgálom…
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Életbölcsességek

� Ha valaha megöregszel, sose panaszkodj se versben, se prózában a 
vénség terheirıl és a halálról: gyengeség, rút képzet.

� Az epénk legkisebb cseppje is keserő.
� Aki engem kedvetlenít, egy nagy jótól foszt meg: a kedvemtıl. S 

fordítva: aki jókedvet ad, jótevım.
� Bolond vagy, ha bármin is keseregsz.
� Nem az a szerencsétlen, akit annak vélsz, hanem aki magát véli 

szerencsétlennek.
� Nyugodt pulzussal is szerezhetsz pénzt, de a nyugtalanító pénz 

megfoszthat magától az élettıl is. Vagy legalábbis megrövidíti az 
életedet.

� Inkább becsüljenek kevesebbre és érjek többet! 
� Okos ember nem haragszik olyasmiért, amin nem változtathat. Okos 

ember egyáltalán nem haragszik 
� Mily méltóságossá válik elıttünk az az ember, aki, mikor rossz 

véleményt várunk tıle, jót mond, vagy legalábbis nem rosszat. 
Egyszerre föléje kerekedik az ügynek s magasodott elıttünk.
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Dicsıségrıl-hírnévrıl

� Mikor török földön jártál, érezted, hogy milyen 
semmi a hírnév s minden, ami itt izgat. Maga az élet 
is.

� Dicsıség vágya: kép lenni mulandó szemek 
mulandó tükrében. 

� Nézd a nagy neveket a lexikonban. Minden élet 
ostoba s hasztalan s keserves izgalmak sora. De 
még inkább rávilágít erre a régi levelek 
győjteménye. 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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Számadás 

� Az én életem gyötrı nyugtalanságok 
láncolata volt olyasmikért, amiket ha elértem, 
nem voltak arányban az értük szenvedett 
gyötrelmekkel.

� Voltak bőneid - megszenvedtél értük. Voltak 
érdemeid - nem láttad koszorúját. 
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Az íróról

� 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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Magyarságról

� A magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve 
mélyében viseli a magyar, mint tenger 
csigája, a gyöngyét. A magyarságunk érzése 
mélyen bent ég bennünk, hogy szinte 
magunk sem tudunk róla, mint a tőzhányó
hegyek, amelyek hideg kıhegyek, de egyszer 
megmordulnak.
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Tervekrıl

� Változtass ruhát, munkát, miliıt, levegıt; 
fess! 
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Mesterkönyv
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Tartalom

� OLVASMÁNY
� IRODALMI ÉRTÉK
� ÍRÓI NAGYSÁG
� TÉMABECSLÉS
� MŐFAJOK
� VÁZOLÁS ÉS KIDOLGOZÁS
� FUNDAMENTUM
� REZGÉS
� EXTÁZIS
� ELLENTÉZIS
� SZÉP ÉS RÚT
� ELLENTÉZISES FUNDAMENTUM
� BEÁLLÍTÁS, SZITUÁCIÓ
� GRANDIÓZUS VONÁS
� KARAKTER ÉS ELLENTÉZIS
� KOMIKUM - MINT ELLENTÉZIS
� MESE ÉS KARAKTER
� AZ ELSİSZEMÉLYŐ ELBESZÉLÉS
� TÖMÖRÍTÉS ÉS RÉSZLETEZÉS
� A JELLEMZÉS MŐVÉSZETE
� ÜVEGFAL
� MÁS SZÁJÁVAL JELLEMZÉS

� KARAKTER-TÁBLA
� EGY JEGY, TÚLOZVA
� KOR-JEGY
� MOMENTÁN JEGY
� PÁPASZEM
� TESTI KARAKTER
� LELKI KARAKTER
� EMBERKÉP MINDEN JEGYÉRE
� ÓDKÖZELSÉG
� REPETÍCIÓ
� BİVÍTÉSEK
� PARALEL VONÁS, ÁRNYÉK
� JÁTÉK
� PETIT FAITS
� HASONLÍTÁS
� HATÁROZÓ, JELZİ
� KÉPEK EREJÉVEL
� STÍLUS, NYELV
� ÉLİBESZÉD
� ÚJ, MINDENBEN
� CSISZOLÁS
� KÖNYVKIADÁS
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Címszavak a drámáról
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Tartalom

� MELEGSÉG
� AKARATOK HARCA
� CSELEKMÉNY
� SZITUÁCIÓK
� KÉPRE KÉP
� SZERKEZET
� HİS
� KARAKTER
� FİJELENET

� SZÉPJELENET
� FOGÁSOK
� TRAGÉDIA
� VÍGJÁTÉK
� MEGÍRÁS
� CSISZOLÁS
� AZ ÉN FİERİM AZ 

IDILL
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A természet kalendáriuma
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Tartalom

� Természetképek havi bontásban
� Célja 

� Talán segédlet természetleírásokhoz?
� Talán napló?
� Talán csak megfigyelések?
� Talán szógyakorlatok?
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Természetleírások (Fényképek)

� Vízkereszt
� Délfelé a zúzmara lepergedez.
� A ködben a távoli házak, fák, erdık árnyékokként tőnnek elı.
� Láthatatlan varjak - csak a károgásuk hallatszik.

� József
� A tücsök betegen ül a napon.
� A pókok soványan bújnak elı, s mint a beteg ember, sütkéreznek 

a napon.
� Cigánypurdé kiül a napsütésbe és hegedül.

� Szabadulás 
� Kánikula. Gyík a napon. Kutyák lógó nyelvvel. Verebek tátogó

szájjal ülnek az essıvizes hordó szélén és tekintgetnek bele.
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Napló

� Szabadulás (július)
� Jött estefele a szél 1915-ben 14-én, s a barackot lerázta. Reggel 

összeszedjük. Sárgarigó sőrően látogatja. A jércék is kóstolgatják. Földbe 
törlik utána az orrukat.

� Július 1. A forró nap után következik három zivataros nap, éj, hővös 
országos essı.

� Essı. 1915-ben 19-én. Délelıtt borulat. 16 Reom. fok. Délután nagy 
cseppek. Nagy, vizes főben rothadt kajszibarackok. Vízgyöngyök, különösen 
a tamariszkfán. A fenyıfáról csepeg essı után a leghosszabban. Csiga 
mászkál mindenfelé. Csibés tyúk a nagy záporban fa alá húzódik, onnan 
megy a tyúkházba, szokott hálóhelyére. A kutya combig sáros.

� 20-án 1915-ben rút, hideg essı, hogy meleg ruhát kellett ölteni.
� 1918-ban a hó elején, délben kezdıdött zivatar késı este végzıdött. Nem 

volt tomboló, csak a felhık nem fértek el az égen.
� Források kiszáradnak, kutak elapadnak - 1922 júliusának elsı fele.
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Megfigyelések

� Géza
� Olvadás. A bádogcsatorna csepegésével 

kezdıdik, s a verıfényes útszélen feketedik a föld. 
Éjjel jégcsapok képzıdnek.

� Olvadás idején reggel, este: köd s néha zúzmara.
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Megfigyelések

� György
� Fülemile elsı éneke. 1918-ban 18-án szilvafa-virágzás s 

meggyfavirágzás. 1919-ben elsı megszólalása egyidıben a 
kajszibarackfák virágzásával, április elsı hetében.

� Veréb. 22-én már hordja a pelyhet 1919-ben.
� Fecske érkezese. 1918-ban 15-én. Vélhetıleg összeesik a 

kajszibarack virágzásával, mert 1921-ben április 18-án érkezett 
Pestre, s nálunk aznap nyílt ki a fák virága. 1922-ben csak május 
2-án jelentek meg az elsı fecskék.

� Kakukk 1918-ban 23-án.
� Cserebogár megjelenése 1918-ban 10-én. 1922-ben is.
� Rigó 1922-ben csak május 2-án.
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Szógyakorlatok

� Vízkereszt
� Délfelé a zúzmara lepergedez.
� Láthatatlan varjak - csak a károgásuk hallatszik.
� Hó. Csak mintha egy kis lisztet hintettek volna a háztetıkre 

s az utakra.
� Napnyugovás. Rózsaszínőre festette a telet.
� Madárfagyasztó hideg, vad hideg.
� Olvadás. Cseppekben vagy csurogva olvad.
� Víz bepillédzik.

� József:
� Bába-fergeteg: hózivatar.
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Játék: hónapnevek

� Január-Vízkereszt
� Február-Géza
� Március-József
� Április-György
� Május-Nepomuki
� Június –Péter és Pál

� Július-szabadulás
� Augusztus-születés
� Szeptember-Mihály
� Október-vértanúk
� November-halottak
� December-karácsony
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Más szóval a szót!

Csak írómővésznek való, piacra nem.
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Tartalom

� KEZDET
� IRÁNY
� SZÍNEK
� FORMÁK
� KÜLSİ ÉS BELSİ
� NÉVSZÓK FOKOZÁSA
� SOK
� TÉR
� NAGYOBBODIK
� ERİ
� EGYESÍT
� ÉSZ, OKOSSÁG
� KIS
� SZEGÉNY
� REST
� ÉRETLEN (gyermek)
� ÁLLATOK HANGJA
� EGYÉB HANGOK
� ESZIK, ISZIK
� SZELLİ, SZÉL
� AKAR
� BESZÉL
� RAVASZ

� CÉLTALAN JÁRÁS
� CÉLOS JÁRÁS
� KERES
� SIET
� ÖRÖM (vígság, boldogság)
� KEDVETLEN
� SZOMORÚ
� KEGYETLEN, HARAGOS
� CSILLAPUL
� SZERETET
� VIGASZTAL
� SZERELEM
� TISZTELET
� SÍRÁS
� SZÉP
� VILÁGOSSÁG, FÉNY
� VÍZ
� VÉN
� EMBERVÉG
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Sok

� Általános jelzı: bıséges, sőrő, sokágú, soklevelő, országos, özön.
� Népsokaság: banda, karaván, család, nemzetség, hárem, sáskajárás, 

vásár, piac, sokadalom, lakodalom, tor, processzió, dedó, szeminárium, 
csıcselék, söpredék, csıdület, áradat. 

� Igék: csoportozik, győl, gyülekezik, csıdül, seregel, sereglik, 
összetódul, táboroz, dandároz, sokadoz, ellep, elborít, megesi 
("Megeste az adóst a kölcsönzık serege"). 

� Hang szerint: megzajdul, zsibong, bozsog, pözsög, rezseg, rajzik, 
gomolyog, nyüzsög, hemzseg, eláraszt, sürög-forog, összekavarodik, 
kevereg, szaporodik, gyülöng, győltön-győl, sokasodik, tolong, tódul, 
tolul, tolakodik, özönlik, zúdul, torlik, torlódik, törekedik, 
beerıszakoskodik, nyomul, omol, dıl, árad, hömpölyög, beférkızik, 
tágul, elbomlik, kiözönöl, elszéled, szétoszlik, széledez, takarodik, 
elszállingózik, háborog, zavarog, zendül, kavarog.
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Állatok hangja

� Lúd: geggen, sésog (mikor 
szemet kap), gágároz. 

� Macska: mernyákol, nyávukol, 
nyervákol, nyervog. 

� Madár: csicseg, pipeg, cseveg, 
csirikol, cineg, pitypalattyol, 
trillázik, kákog a holló vagy a 
béka, édesdeden énekel a 
fülemile; a fa hegyén ül egy 
kismadár és gıgicsél. 

� Méhkas: zsombog. 
� Malac: megrikkan.
� Pulyka: turrog. 

� Daru: krúgással repül.
� Szamár: nyikácsol. 
� Tücsök: pirittyel. 
� Tyúk, kakas: kirrent, pityeg, 

kukorít. 
� Béka: regél, vartyog. 
� Bogár: drung, döndül, dönög, 

döngicsél, döng, zümmög. 
� Csirke: csiápol. 
� Légy: zirmeg. 
� Dongó: zong-dong, zomborál. 
� Egér: incog-vincog. 
� Disznó: szortyog.
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Két beszédvázlat
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Két beszédvázlat

� Vázlat az aradi beszédhez 
� Vázlat a tervezett egri díszpolgárrá avatásra
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A Naplóban említett 
személyek

A levonható következtetések
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60 írót, irodalmárt, filozófust említ

� 20 magyar, 
� 12 francia, 
� 7 angol-ír-skót, 
� 7 német, 
� 7 orosz-ukrán, 
� 3 amerikai, 
� 2 olasz, 
� 1norvég, 
� 1 osztrák 

� Széles kitekintése volt 
a világra

� Hat nyelven olvas
• magyar, német, francia, 

latin, angol olasz
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Olvassa kortársait, magyarokat, 
külföldieket
� Tóth Béla 1857-1909
� Mikszáth Kálmán 1847-1910
� Bródy Sándor 1863-1924
� Szabolcska Mihály költı 1861-1930
� Szabó Dezsı 1879-1945
� Molnár Ferenc 1878-1952
� Herczeg Ferenc 1863-1954
� Vajda Ernı színpadi író 1887-1954
� Kassák Lajos 1887-1967

� Émile Zola francia regényíró 1840-1902
� Henrik Johan Ibsen norvég drámaíró, 

színházi rendezı, költı 1828-1906
� Victorien Sardou francia drámaíró 1831-

1908
� Mark Twain amerikai író 1835-1910
� Paolo Mantegazza olasz neorológus, 

pszichológus, antropológus, fantasztikus 
novellákszerzıje 1831-1910

� Lev Nyikolajevics Tolsztoj 1828-1910
� Pierre Loti francia novellista 1850-1922
� Max Simon Nordau magyar-francia-

német író 1849-1923 Houston Stewart 
Chamberlain angol-német író, filozófus 
1855-1927

� George Bernard Shaw ír drámaíró 1856-
1950
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Figyel az újítókra

� Kassák Lajos
� Gustave Flaubert francia író a lélektani 

regények nagy mestere 1821-1880
� Paolo Mantegazza olasz neorológus, 

pszichológus, antropológus, fantasztikus 
novellák szerzıje  1831-1910
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„Kassákizmus”

� ….Valami, ami nem tartozik 
oda. De a szem egy percre 
ráesik és felfogja, mint a 
moment-fotográfia, hogy 
olyan részletek vannak 
benne, amiket a fotográfus 
nem látott, de hogy ott 
vannak, értékesek. 
Kassákizmusnak
nevezhetnénk.

� Naprakész a 
mővészetekben is 
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Figyeli a magyar esztétákat

� Kéky Lajos 1879-1946
� Mikes Lajos 1872-1930 

szerkesztı
� Négyesy László 1861-

1933
� Pintér Jenı 1881-1940

� Érdekli mit mondanak 
róla
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Együtt élt a mőveivel
Regények Elbeszélések Versek Drámák Mőfordítások Görék

1884
1885
1886 Álmodozó szerelem (Gyıri Közlöny) Szerelmes történetek
1887
1888 Cyprián Száz novella Vallomás Divatgróf
1889
1890 A legfeketébb Afrikában (Mummeri Róbert) Figurák
1891
1892 Göre június 6.
1893
1894 A lámpás, Novellák, Tárcák, Parlamentünk jeles figurái 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: Két szék között, Finum Ilka
1913 Te Berkenye Messze van odáig
1914 Aggyisten, Biri
1915 A kürt
1916 Szunyughy miatyánkja , Leánynézıben
1917
1918 Boldog halál szekere
1919 Bibi
1920 Ida regénye
1921
1922 Ki-ki a párjával
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Együtt élt a mőveivel
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Irodalom-zene-festészet
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Néhány „hegedős” párhuzam a 
Mesterkönyvbıl
� Irodalmi érték: 

� Ahogy a hegedőben a szép hang minden, írásban a mondat, 
amelynek szépségei: rövidség, könnyőség, ellentézis, ellipszis, 
allúzió, épitet rare.

� Írói nagyság:
� Az író a fantázia orgonistája. Az ı orgonája azonban az olvasó

szívében muzsikál, s az író akkor mővésze ennek a 
hangszernek, ha csak egy-egy billentyőt érint meg. Az ı
orgonáján akkordok s melódiák ezen egy-egy billentyő
megnyomásából keletkeznek. Mentül nagyobb mővész, antul 
kevesebb billentyő megnyomásával kelti elı a dallamokat, 
zenezsongásokat, rezgéseket.

� Rezgés:
� Az elbeszélésképlet éppúgy szeizmografikus, mint a 

hegedőjátéké: folytonosan rezgı, fel-felemelkedı extázisok
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Néhány „hegedős” párhuzam a 
Mesterkönyvbıl
� Beállítás, szituáció:

� Elbeszélésben is a nüánszok az értékek, mint a hegedőben, s 
értékesebbek magánál a témánál. Mint ahogy képben is nem az 
az érték, amit a kép ábrázol, hanem a hogyan.

� A jellemzés mővészete:
� Ami a vonó a hegedősnek, az a jellemzı képesség az írónak.

� Játék: 
� Szó sohasem mondhat annyit, mint a sejtelem. A hegedő

semmibe veszı pianója hatásosabb a forténál, mert többet sejtet, 
mint mond, a végtelenség területére megy át.

� Csiszolás 
� Fénypontok ahogy vannak a hegedős játékában, amelyeken 

elidız, éppígy az írásban is vannak olyan helyek, ahol a toll 
körüldongja ezt a passzust. Ezeken a helyeken brillíroz az író
teljes mővészete.
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Festéssel kapcsolatos 
párhuzamok
� Címszavak a drámáról:

� Akaratok harca: Minden mővészet fundamentuma a kontraszt. 
Festı mővében az árnyék vagy a színkontraszt…

� Mesterkönyv:
� Ellentézis: Fonási ötletekben is azonnal az ellentézist nézd, 

keresd, mint a festı az árnyékvonalat.
� Szép és rút: Mikor a rút a szép. A töppedt szılıszem a 

szılıfestményen, és a barack rothadási foltja. A csupa ép 
alma címfestık mővészete. Böcklin Hullámjáték-ában a rút 
Kentaur a szép nık között.

� Beállítás, szituáció: Festésben is a beállítás s egy-egy 
vonásnak, színnek, árnyéknak a kiemelése adja meg a 
mővészi értéket.
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Látszik, hogy komolyan foglalkozott 
zenével

� Saját hegedülési technikáját fejleszti
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A hegedülés technikája

� Mesterkönyv- Új mindenben: 
� Hegedőhang ne legyen egyforma, mint a makaróni, hanem mintha csillag 

játszana a sötétben: meg-megálló... ismeg el-elmúló.
� Napló 1916, Vízkereszt 3.

� Úgy játssz a hegedőn, mintha a kóták rezgı tőkön volnának beleszúrva az öt 
vonalba.

� Napló 1917 február: 
� 13-án találtam meg a teljes hangsúlyt a hegedőn: hogyan idézzük elı

nyomással.
� Napló 1919 Karácsony 14. 

� Találtam talán fı titkára a hegedőnek. Vonó nélkül játssz! Vagyis úgy kezeld 
a vonót, hogy ne a vonóvonást halljuk, hanem csak a hangot.

� Napló 1920. Vízkereszt napja: 
� Ma este találtam: mentül inkább szabadulsz a hegedő nyakától, annál 

jobban kezedben van a mővészet nyaka. Különösen a kettıs hangok 
játszásában, szinte új világot fedeztem fel 
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Látja a dal, a népdal fontosságát

� A népdal mozaikmő; minden sor befejezett mondat, az utolsó sor 
a legszebb, de az elsı tartja fenn.

� Tanulságos a népdal, hogy csupa rezgés. Egy-egy sorában több 
a gyönyörősége szívünknek, mint Szomaházy összes munkáiban 

� Mikszáth szinte körültáncolja minden témáját, és így prózában is 
keletkezik olyanféle könnyőség, mint a népdalé.

� A vers annál jobb, minél dalolhatóbb. A dal nem hal meg.
� A vers azért szebb dalolva, mert hatványozottá válik benne a 

rezgés.


