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Tizenkét éve halt meg Gárdonyi Géza (1922 október 30.). Mun- rt1 .

. kái már életében világoskod tak, de életének sok fordulója homályban. III
," maradl. Ömaga ak.arta így. Ta~arta, rcjlegelte lelké~-.testét. .Nemcsak " ,II. a neve volt: az egrI remete, a lathatatlan ember. ValoJában IS az vol~. cc ~

Akik tizenkét év óta élelél megírlák, akár pusztán, akár egyém- §
ségén.ek s mûveinek méltatásával egyült,l vagy akik életének egy-egy
mozzanatát igyekeztek megvilágítani) vagy egyes munkáit elf;mezték~2
itt is, otl is találtak egy-egy rést, amelybe nem tudtak bevllágítan~,
egy-egy szakadékot, ame)yet nem tudlak á~hidalni. Legtöbpje inkáb,b cc

érinletlen hagyta a homalyos pontot, ha mar nem tudott ra magyara- ~~

latot adru. ~
C~~.

:" Ügy érzem, a rések és szakadékok legtöbbjére világosságot vet a ~_c:,;~-

~~ccc legújabb életrajz: ..t\.z élõ Gárdonyi. Fia írta, dr. Gárdonyi József, hagyaté- ~~f:
~ kának õrzõje és kiadója. Formájában vaskos: 1-11. kötet, 312 és 320 lap, ~C
~ tartalmában jelentõs. Jelentõs írója miatt és forrása miatt. Gárd<> nyi .József C~ ==

~ életének javarészét atyja mellelt töllöLLe. Ifjú korában atyja iratainak ren. Ii
~ dezõje és másolója volt, az utolsó években atyjának baráLja és jobbkeze. ==

~ .\tyja életében lelke megtell~lt ,emlékekke! és élmé.nyekke,l, holta ~Lá_n r,n~g
~ élete minden fordulatának-l1lkanak tudója lett. Mert ramaradl oroksegul
~ Gárdonyi Géza naplója és minden más följegyzése a felhasználás jogával
- és kötelességével, de óvatosságával is egyült. Ez magyarázza az életrajz

- alanyiasságát és egyik-másik kérdésben még, mindig némi homályosságát.
~ Gárdonyi Géza tanítóképzõs l(orától, 1878-tól halála elõtt két hétig rovo-
-~ gatta szorgalmasan naplójának lapjait. Följegyezte életének nemcsak színes
~ és szürke eseményeit, hanem hozzajuk fûzõdõ gondolatait, lelkének minden ~.c~
:& rezz~nés~t, !rói terve!t, .munkái megír~sának ..m~dj~át, idejét, vel~~ kapcsöl~d6 ~~~j{
~ remenyelt es csalódasalt, szóval belso és kulso elelének, megltelése szerint, ~'§-~;c~,",~ccC ~
~ minden fontosabb mozzanalát. Gárdonyi József könyvében valóban az élõ ~~~~- ~
!trA Gár~9nyi beszé!. ~smétl.er,n' nem c,sod~lkozunk ~zon, hogy a n~pló s ~nne!{ ~.~i4fll

~ alapjan dolgozo ele1rajzlrónak ítelete! nem mipden vonatkozasban targYl- ~-§\!C;;;c~g[~- lagosak. De aId ezulán fogja megírni az egri remete életét, Az élõ Gárdonyi- ~~~~~~'~(f~;Ji~
~ ban nélkülözhetetlen és pótolhatatlan adat<>l(at talál s minden ízében lát- fl~
~ hatóvá tudja majd temu az életében láthatatlan embert. ~
~ Az alábbiakban megkísérlem egybeszedni az új életrajz adatait. ~
- Részletesebben azokat, amelyek újaknal( látszanak, vagy \lj világításba állít~., ~
~§ ják ~s megbõvítik eddig vallott ismereteinket. Soksr.or azonball tudott dol- _:f~ ~- gokat is kell ismételnem, hogy lehetõleg kerek egészet adhassak. Tartozunk ~~J ~
~~ újabb irodalmunl( legmagyarabb s méltán legszívesebben olvasott jelesé- c::~; ~
~ nek azzal, hogy meghallgassul( és figyelembe vegyük életének és muIikáinak ~
- bírálatakor saját naplójának, följegyzéseinek vallomásait s hozzá legköze- ~- lebb álló fiának véleményét. ~
~ . ~ilii J. A család. «Apai öregapám (Ziegler Kristóf) lakatos volt Sop- : II
~~ ronban, aztán meg Nemeskéren, mondja Gárdonyi a családi följegy- ~
~1 zésekben. Mindössze annyit tudok róla, hogy hirtelen haragú ember- ~
gc::c . c ~
~~~ 1 Gopcsa László: G. élete. 1923. Feszty Arpádn~: G. G. ~8 A tegnap, 1924. 8chöpflin Aladár: G. G. ~ ~
~~ 192ó. Szanolcska László: G. G. ~Iete és költ~szete, 1926. Káky Lajos: G. G. Irod. tört. füzetek. 7 sz. 1926. ,~

~ Váth János: G. U. éIBtra1~a. 1929. Sik Sándor: Gárdonyi, Ady. Prohászka, 19,29. - t E müvek /jjjszeállí- ~

1&1 tása 1926-ig Kéky i. m. végén. ~

~ .~~



~~~'" , nel{ ismerték, és hogy a család magYaI'ul beszélt, érzett és gondol- ~t.
~l,ic--c kozotl. De tudtak németül is, mert az egyetlen könyvük, a biblia, ifJf~
~~~f~c:f~ némel könyv volt. J.'\.pámmal van ellemetve. .. Anyai öregapám meg ~~

~i:Iii~-ii kisbirtokos és kocsmáros, bíró és esküdt, alighanem paraszlféle ember ~.

7~f~~ Szõlõsgyörõkön. N agy Sándor a neve. De azért tisztán paraszt. se ~~

-'~~:~~,,"~~~ leh~tetl, mert kánlortanító leányát vette el.}}3 A nemeskéri lakatos f

c fia, Ziegler Mihály Sándor, Gárdonyi Géza apja. Két neve közül ~~

a Sándol' néven szerette magát nevezni. «Ha megiitköznétek azon, ~

hogy a neve német, tudjátok meg, hogy ~eki mindig szándéka volt . ~

a nevét megmag)'arosítallia. De mint hivatali járatokat nem ismerõ

embel', é,'rõl évre halasztotta.>}4 J.'\. család luteránus. ..'\. katolikus Nagy

Teréziával csak akkor eskette össze Ziegler Sándort a szõlõsgyöröki

pap, miuLán kötelezte magát,- hogy gyermekeit a katolikus vallásban

neveli. Igy született Gárdonyi lJéza a fejél'megyei Agárdon 18ü3

augusztus 3-án, hét között a második ,gJ'ermek, katolikusnak. .A\z õsi _:::~,

bibJia dísze hát a családfának, de a fa nem katolikus õstelevényben ii~~~;~

gyökerezik. A fiú nem apjának kemény-szögletes, hanem anyjának #~t':::;;c~

. sz.elíd-síma arc,'onásail örökölte. öt testvére apró vagy ifjúkorában ~~t~~f

c~~~~-i meghall, a hetedik gyermek 18 éves korában. Gárdonyi 1879 óta apát- i~~

--~ c 1 U g ' l '
1 D ' 1 . k ' bb 1 ' . ,. , -c-c

~~&~~}; an, ld 3 ola eslverle ell. e anna lll"a , az uto so napIg, anyas fiu. i"'I:;r~

_~~;r;:i~ Melcf!. képet fest az életra.lzÍl'Ó unoka Zie~ler Sándorról. 41\ oc"

-~~~ 48-as fegyvergyárosl'ól, a halálfejes légió hadnagyáról, amenekülõrõl E§

-~ \;'ilágos ul~n, majd az országjáró géplakatosról, nagy családjának ~
8:~c§ gondos a!)járól. ~\.gárd, ?á~ka, s,zéi,{esfehérvár, Pe~t, Sály, Hejõc~aba, II
~~f~ Buda, Kal kenyerkereso aUomasaI. Nappal a gepek mellett farad,

-~~C éjjel a kölcsönköllyvLárak regényeit olvassa. Magának is van öl-hat
_I~!:!i köny,'e, közliik az öreg biblia és -, Renan Jézusa. Amit éjjel olva-

-~~ satt, reggeli közben elmesélte a családnak, de több volt a saját hozzá-
E~i toldása, mint az eredeti. Fia tõle örökölte az elbeszélõ készséget.

-~ Hallgatag, magábazárkozó ember, aká.rcsalc a fia, de társaságban

~~ szívesen vidul, anekdotázik õ is. Három évvel' fiatalabban halt meg, e=

.~I~ mint Gém fia: 1879-ben a hevesmegyei Kálban. ötvenhatéves volt. Ii
_I~ Hal nappal halála elõtt õ is katolikussá lelt. Az életrajz elég prózai ~

1iI.1! okkal magyarázza az áttérést. A káli plébánQs elõl'e figyelmeztette ~

~- a c.~aládol, hogy nem temetheti el a luteránus apát, a messze Miskolc- Ii
..r~' ról hozalni t~met~. pap?t meg nem futotta pénzük, így h~lt «(meg ~

-~ kellett alkudrn a korulmenyekkel.»5 ~

==~~ e=

~i1ii N agy Terézia, a szõlõsg)'öröld l~i&birtolcos leánya, 20 éves korá- ei

~R~ ban ment nõül a 37 éves Ziegler" Sándorhoz.' 19 év mulva özvegy ~

gjli~~ maradt és Géza fiának, rövid házaséletét kivéve, mindvégig hûséges Ii

~~~; kísérõj(~ és gondviselõje. ({Fia foglalkozása csal{ tanítósága idején ~
-~~~ érdekelte. Aionlúl nem. Sohasem tudta felfogni és megérteni, mi ~

~~~;!;-~ az a szó: ünnepelt íl'Ó és minek kell a fia munkálkodásához a mély- ~

"!fj;i séges csend.>}6 De annál jobban értett a fõzõlcanálhoz és mindenfajta .

~~~ házi munkához. Ahogy fia megszerzi a tanítói képesítést (1881 jún.) ~
-~i!J~ júliusban az öz,Tegy már kitapossa számára a Szõlõsgyöröl~kel szom- ~

~~~ szédos Karádoll a segédtanítói állást. Három év mulva fiához költö- ~

ii!fjljlJ zik Dabronyba, szerencséUt:'-n házassága után ismét 'Tele van Szege- t~

~~JJ}; den, Pesten, Egerben. Az édesanya fõztje a pesti híres vendéglõkénél ~f
-~~ is jobban esil~ fiának. EgeI'ben meg boldogan intézi a kis kúria házi ,-

~~~ ügJ'eit. A gyöI'öki családi fészek árán veszil~ meg az egri házat. Az

~i~ egri új ház építésel~or {(az elsõ kõdarabot Gárdonyi édesanyja iga-

~-~~ zílotta a helyére, másodikat a fia és a harmadikat uno!cája.>}1 E sorok

~§C;;::~C:=
~~jJ" 3 1. ó-6. - 4 Gárdonyi Géza Jóformán kezdettöl fogva e néven ír. Hiva'alosan 1887-ben kérj

~~ e nevet i 1894-ben kapj& meg. (G. Jó:6~ef közl.). - ~ 1. 66. - G 1. 20. - 7 1. 20.
g~~~~;

~~'c:~
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-{~ írójának is sok kedves emléke flizõdik Gárdonyi nénihez. Csak egyet - Fr

~ itt közülök. Boldog volt, hogy fiát az egri vár bástyájára temellük r
~ s azon óhajtozott) bárcsak õ is fia mellelt pihenhetne. 82 éves volt t ~
~ már. Négy év mluva meghalt. A jó egriek talán nem .is tudlak ~
-; óhajtásáról.

Gárdon}'Í nagyon szûkös tanítói s elsõ írói keresetébõl mindig jut-
;- latot! ,akkor l!lég. ~~Õ két öcc?ének. Saját gye!'m.ekeil .meg:, ~ármat ismerl el

f,-, rnagaenak: kel llUl s egy lanyl) az atYaI erzes teljessegevel szerelle-gon-

~C~: dozla. A gyermekek Györöll lak lak édesanyjuknál még akkor is, mikor
C""~ már véglegesen szélvállak a szülõk útjai. De édesapjuk. meg-meglátogalta

õket, mikor jól esett és szerelelre vágyoll. Mikor Egerbe telepedett) mi-
helyl a .lörvény engedte, magához velle a két fiút s anyjával ketten nevel-

c:= lék õket. CA lány az egyezség érlelmében anyjánál maradt, csak 1907-hen

~;C~~ kerüll Egerbe - elborult lélekkel. Ma is az egri kórházban él.) Meleg CS3-

~-;~~6{ ládi fészek voll az egri porla. Az egyik ház nagyanyóé s az unokáké, a
~~~ másik az Íróé meg az irodalomé. Csak étkezéskor találkozlak a két fi'szek
~ laltói. Igaz, hogy e rövicl idõ alalt allilál melegebben.
~""~
c"~'" ll. Az asszony. Gál"donyi házassága. Errõl nem mesél t a lát-

hatatlan ember soha. «Gárdonyi nem ál"ulta el senldnek házassága

titkait, boldogtalansága okail. Válóperes iratainak eredetijét meg-
szerezte és elrejtette a kíváncsi szemek elõl.»8 Épp' ezért nõtt szár- t

nya a legcifl"ább mendemondáknak. Ha lelkében és írásaiban nem

hagyolt volna véres nyomokat ez a házasság, igazán nem érdemelné
~ figyelmét az esztétikusnak. De mert hagyott, senkit sem az egyszerû :"'",

~ kíváncsiság ösztönöz a kutatásra. Hát nincs ebben a házasságban ~
~ semmi romantika, inkább sívár prózai oldala., ami megdöbben lõ. Az ~~~
~ életrajz száraz adatai ím ezek. Gárdonyi 1884 _szeptemberétõl dab- ~

~ ronyi kánl.ortaníLó. Magához veszi édesanyját és legkisebb öccsét, a ~~ nagyobbat, gondozza. "L\ jövedelem annyil'a vékony, hogy csak plébá- ~

~~ nosálól kapott kölcsönökön tengõdnek. A plébános szívesen kínál)
:= ígér és ád kölcsönt. Visszafizetni nincs mibõl. Dc a pap nem is ",,:c' =

~ kívánja a pénzt. Mást tervel. Házában lakó unokal1ugának akarja éc-'~
~ a fejét bekötni. Elengedi a felgyülemlett adósságot s összeesketi az alig 1;
~ lG éves leányt a 23 éves ifjúval (1885 okt. 29.). No)1a a leány gaz- ~

~ dag, szintén a plébános házában lakó anyjának öt háza van Gyõrött, ~
il négy vízimalma és húszezer forinlja a lak~rékpan: az ifjú férjet nagy ~
~ csalódás éri. A vagyonból kisemmizik, kélszáz forintot kap belõle ~
~ és a Bécsig szóló két vasúti jegy ál"ál. «A Löbbi elintézõdött: hát ~
il örökölni se~mil sem akartok - visszavonással».9 II
~ Az asszonyban is csalódik. Már másnap összezördülnek. Lelld Iii

hm"móniának híre sincs köztük. Visszajönnek Bécsbõl s az asszonyka ~
este egyedül megy színházba az ura akarata ellenél'e. Gárdonyi le- ~
mond a dabronyi tanítóságl'ól, anyját haza küldi Szõlõsgyöl"ökbe, fele- ~: ~~
ségévei Gyõrbe költözik s ott «a felesége anyja öt l"láza közül egy- - ~
ben egy könyörületes szobácskát szorítottak neki, az asszony azon- -~

ban hamarosan elköltözött mellõle Dabronyba, a papbácsihoz és ~
anyjához.»lo Egy hónappal a házasságkötés után. Hogyan ny~morog- -:-11
tak mégis hol egymás mellett, hol távol egymástól hét-nyolc éven át .~ ~

a végleges szakításig: ennek festésére az életrajz igen gyér adatokl{al ,=~

szolgál. De Gárdonyi vel'gõdõ lell{ére annál élesebb vonások esÍlel{.

~Iem is telik el egy év, 1886 május-júniusában ilyen sorokat jegyez fel
naplójában: «Mért nem kezdhetem elõlrõl az életet, szülelnék bár

koldusrongyol{ közé... A szívfájdalom ellen legjobb orvosság az
~~ ólom. .. Vajjon mért félnék a haláltól, hiszen a sírban csal); n,]"uga-~=
~"'-~-=~ Cc,
~ 8 1 144 - 9 1 127 - 10 1 39 ~

iE. :,. - .'~--~~.~c.~._-,- "-'~-"---"C~"j~---~ "j:~::-~~ ,--~"
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~~~~~~::- lom lehet... Ennek a házasságnak vagy válás vagy gyilkosság' lesz ' -..~

~J;f';l~;;~;;=:~~~ a vége... .»11 Még keniényebbek a fiú szavai az életrajz különbözõ t~
::;~: -"~~- oldalain: «A fialal m~nyecske a házasságban csak szabadságát akarta ;J~~~~
~ '- élvezru. :.. Gárdonyi évlizedeken át türelemmel nézi, hogyan rohan ~;flJ~~E
j -~- az.. asszon.y"más~k karján.. a végzetébe... Fo}yta~ja vezek1és~t a ~õ ;é--1

-~'::"oo ::;C~" mIatt, akirol, ffilllt mondja, nem akarok szolam soha... Tobbszor §

c~gféC~=",,~I--::' kibékül feleségével s újra meg újra eltaszít ja.. .» Megkísérel minden E
;~~~~~~I} lehetõt, hogy egyháza parancsainak engedelmeskedjék. Hasztalan. E

~-~~~-t;' 1S93 :llJgusztusában szüntették meg végképp az együttélést_. Mi volt E

-~~~~ a döntõ ok, nem olvasom. Az egyházi fórum elõtt nem tehette) a vi- E:=

~-~;~-~ lági elõtt 1907 novemberében inlézte el a válást. És házasságra nem

~~~[~~~ gondolt többet.
llra.1II Ez adatokkal szemben az életrajz megjelenése után egyik napi-

-,.~-~ lapban12 ifj. Gárdonyi Géza, a negyedik gyermek és legifjabb fiú, akit a
~C~ Gárdonyi-család nem vallolt közéjük tartozónak, az anyát védelmezõ cikket

,~C írt. Fõbb állításai: a dabronyi plébános csalfa terv nélkül, Kriszlus nevében
,~~ adta kölcsöneit ifjú kántoránalL Nem kötötte rá unokahúgát, Csányi Má-

i~c~ riát: a kél fiatal lelkel a szerelem hajtotta egymáshoz s a pap bácsi bele-
i;;;~ eg):'ezését a házasságba a lányka Ullszolására adta meg. A lány valóban

_=~l:JiJ~ gazdag volt, de .édesapám sohasem igényelte a hozomány átírását... nem
~~~~ igen törõdött a pénzzel... Igaz viszont, hogy Lear király óta más sem
~~~~ akarja vagyonát gyermekének átadni). Gyõrött munkáinak kiadásához az
.~=I=~ öreg pap segítetle. Az õ gondolata az is, hogy Gár<;ionyi vég~zz~, el a peda-
~~~ góglumol. Az asszony gondolala az, hogyelmenjenek GyarLJol valahová
~~ messze, hol nincs ismerõs, sem rokon. '.. ott az egymásrautaltság majd ben-
-~~~~ sõbLJé forrasztja az együttlélet. Az öreg pap nem mondolt ellen. Igy ke-
~~~~ rüllel, le Szegedre. Olt újra magához veszi Gárdonyi édesanyját, de a két
~~-~~~~ asszony nem fért együvé. Sol{ és állandó lorzsalkodás után «anyám a válást

,!._~ erõszakol ta. Gárdonyi lassú hangon f~lell: Az embernek csa!, egy édes-
§~~ anyát adott az lsten, felesége, úgyesil" több is lehet.» Es Gárdonyiné el- i

~2~~ ment. A 23 éves asszony a négy gyer~el{kel Gyõrött az öreg pap házába ~
',~' ,~ tért, ,<aId ha szü!{ség lelt volna rá, az öltözete miatt is szigorúan õrködött ~&I.I!!~ háza erkölcsi tisztaságán.» -

~~~CC"&I=~~~~ N em tartom tisztemnek eldönteni, melyik oldalon van az
_!~~~~ igazság. Egyik oldalt az apa érzéseit és gondolkoz~sát jól ismerõ fiú
-~~:1~ Írta, a másIkat az eltávozott asszon)' megtagadott fia. Az érzésem az,
~i1~~ hogy t:gyik sem tárgyilagos teljesen s inind a keltõ elhallgat lényeges oc

~~~~~ dolgokat. Pedig, ismétlem, Gárdonyi ,leikikonvulzióinak magyarázatá-~. &1~~Y~ hoz és megérléséhez sziikséges a teljes világosság. Azonban bár a ~
~~iE~::I{~~ gyermekeken kívül mindenki haloltrl:}ár, ~ég sincs itt az ideje ~
f~J;f: ~~~ a põre valósácr põre elmondásának. Különösen e lapokon s e lapok ~
~1- ,O~~ olvasói elõtt. Bizonyos: Gárdonyi lelkét házassága megmérgezte,. egy ~
~b .. l!fjj évtizedre papgyûlölõvé, valláslagadó\'á tette és halálig keserûség- il
~:~~-..=',,~~~ gel telítette. Nlennyiben volt ebben része az anyagi kérdésnek, az ~
~~}~~~ asszony családi viszonyainak, a feleség házastársi hûségének, leányuk il
r~X~ szomorú sorsának: a következõ életrajzíró világosabban fe;jlheti majd ~
~-fi-f':fff{~~ meg, mint az érdekelt családtagok. .
~'!:Jj~ff=:~i, .111. Isten. Gárdonyinak a valláshoz való viszonyát Kéky Lajos, ~

g~~':_é egyil{ jeles elemzõje, így állapítja me;g: «Egy nagy lelki meghason~ (~' Ii

~~f~ lá,s k~vetkeztébe,n ;nélyen. kereszty~n,i érzése melle~t i~ elfordult min; JI
::~~~o~ ,,;:; den leteles vallastol. EgrI remetesegeben lelke a vegso dolgokon valo ~~~~,,~ eszmélkedésbe merült, egyre jobban vonzotta a teozófia, mind mé- '

~I~~ lyebben misztikussá vált s ezen az alapon egységes \'ilágfelfogást
~-~~~ próbált kialakítani munkáiban iS.»13 A másik, Sík Sándor, még hatá-
-~~~~ rozottabban jellemez: «A katolicizmus dogmatikája... úgy amint az
~~Y~~~~ 11 1. 140-149. - lt Pesti HIrlap, 1934 ok~. 30. és nov. 9. - 13 1. m. 10.
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,~ Amit nem tudtunk Gárdonyir61 :C:::C~:::- cCc,'.c"'~c- - I{jJj

~ - õ lelkében kialakult, nem elégítette ki teljesen. A kato1icizmus neki .;.
elsõsorban a lelkében élõ Krisztus volt. .1\ katolikus hitre~dszerrõl ~:~"&~Hf~.

' 1 bb ' s (f' s e b t f 1 1 . t tt 14 BIZOIlY ez "~""~C"= c§ m,e ye e e~c z n ~za a os oga.ma cr:a nem ,.1 uo.» ...' C~~~~~
~ íLeletekhez hozzátenm vagy elve nm valo nem Igen akad. örommel ,~~~~tf!(:§

~ kell azt hirdetnünk, hogy ali,g van Isten-hívõbb, Krisztus-szeretõbb, 'c'_g;c'C~!1Y#fL~ii
~ Mária-tisztelõbb, másvilá[1ban-hizakoctóhh, tisztáhhto1lú és erkö1csö- ~f:é":~CI~g~E:::~;ii
~ sebb írónk Gárdonyinál, de részvétte1 a hittestvér iránt azt sem ;~'~~

~ tagadhatjuk, hogya téte1es katolikus vallás abban a korban, mikor -ii
C~ már öntlldatossá és é1eLirányítóvá k~llett vo1na válnia - távol nIlott , E

'{~ tõle. Pectig keresett-kutatott, ,'izs.gálóctott szíve utolsó dohhanásáig. ~
Az én le1kem te1e van Istennel, mondta a papnak pár órá\'al halála II
elõtt. Meg is gyónnék, ha szükségét prezném - s egy félórán át fe.l- il

tegette H kkor is még dogmatikus gondolatait. Ezek ,rolta1( utolsó vilá- c==

gos pe]'cei.
MC'groppanását nem mentegetni, csak ma,gvarázni óha.ltanók.

Em1ítettiil( már, hogy csa1ádfá.ja nem gy(}kerezett õste1evény katolikus
talajba. Evangélikus atY.la csak a halá1os ágyon lett katolikussá.

C~ Igaz: katolikus anY.la imádságaival indult az élet útjára. Ám ennek

~ az útnak els() állomásai: a sál'ospataki s a budapesti I~eformátus gim~
~ názium alig iiltethették lelké.he elé$!. mélyre a katolikus vallás alap-
il igazságail. Mégis az egri tanítókél1zõs bizonyára valláserkölcsi visele-
~ tével is megérctemelte azt az évi 60. ma.ld atYla halála után 100 forin-
~ tot, amelyet S1massa érsek juttatott neki. Szí"e mélyébõl fal<adt a

devecseri tanítónak is imádsága, melyet napló.iáhan is föl.jegyez:
{( lTrHm, actd szent keQ"velmectet... Segíts kiizr1C'lmeim ben. Örizz mp~

minden ba.liól, hogy Téged zavartalanul szere.lhesselek, 111ert csak Te

vagy az, akii szeretni akarok határtalanul és l~ngoló szívvel. Te vagy c: ' 1az ,élJ egv~tlen és l~gönze~lenehb atyá~l.})lG Élõ hit,h~l, .falw(lt a l<is ~~;-~ .

tanlto tollan a karacsonYl dalnak szovege S 111elodla.l,a: Fel n:l.!;!V ~~~
örömre, most sziiletett, aki után a föld epedett - ma is éneklik ~~F
templomninkban.16 Része volt benne a szegél1ysé!:!"en való etkesf're- ~~ II
désnek, dC' az elvonllltságot, a csendet és i~tenes áhítatot kívánó lelké- ~j ~
nek is, ho,gy a tanítói pályát a franciskánuséval akar.ia fölcserélni. ~~~~ II
Isten is szerzetesllek teremtette, íz'.la plébánosa a.iánló levelében.17 S r;-ff:{{fc~~-=: ~
mikor a provinciális elutasít.la azzal. hogv a szerzetesnapi pnly~ról ~~~~~1'~I; ~
elkésett, to vá hb vánszol'og a l'ÖgÖS pálv~1n J)nhronyig. ahol aztán hol- ~~~~- ..
dogtalan házassága sennek köriilményei kioltlák hiténe1( gyertyáját. ~::5:~~ ~

Csak Isten a tlldóia, mi ment végbe lelkében. Keserves tusák- C~ ~

ról hizon~Tkoctnak naplójánnk ilvC'n följegyzései: Önzetleniil cs::1k egy ==

em her szeretett: Kri.l:;zhls. Elszédiilök. ha rátekintek a l(eresztfárH... ~
Élf'temnpn npm törõdött velem az Isten, va.l.lon törõdik-e halálom ==

után (1R8()-hól).18 Mindössze hnrminc (-ves. mikor házHsélete vég- ~
kép összeomlik. S nem HZ õ hihá.jából. Elõhh minctent megtesz, hogy .
e.gyháza parancsaival ellentéthe ne kertil jön. Üjra meg ú ira meg- ~

bocsát. Végre is elszal<adt a kötél. De Isten törvénye nem szakadhatott ~

me$!., melv házastársához kötötte s a harmincéves ember, a tollával ~
sza had 1élek. a mindi,!;! fényesebb Tlevií író, láncontnrtott rahnHk é'rzi ;~
magát. És lázadozik mindenki ellen, aki sze]'inte láncát tart.la. Sík ==

Sándort idézem: «Fanyar daccaI fOI'dul a házasságon keresztül a ~
hazugsá~on épült társadalom, a házassá.!Zot szentséggé avató és a vá- f~
Iást lehetetlenné tevõ e!;!vház, a boldogtalanságot szentesítõ vallás '
és a szen,'edést me$!.engedõ Isten el1en.»19 Az uiságíró-élpt és társaság
nem közelebb vezette, még 'távolabb vetette Istentõl. Tanui ennek
Szabolcsl(a Mihállyal váltott levelei (1894). Keseriíen pápistának

=
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~-

"=~-=ill.ll. keresztelt istentelen pogánynak nevezi magá~ bennük, aki az Isten
~~f4Jrlll nyilvánulásai nyomán több könn,yet l,á,t; mint ~o~olyt.,2O Mégis s,?kat ~

~~~~~;tiif~1 tanult az Isten-hívõ Szabolcska Iskolajaban. Jol JegyzI meg az elet- ~

~~~~~~
raj ' ZI ' ro" me a e' rezte «ho ay Szabolcska Istenhívõsége a rézkorlál amibe §

o_~~o==:=o==,,=_c- . o ' o ' E=:;~._= kapaszkodhat, ha a mennyei lépcsõkön ~z újrafeljut~s is!llét a szívé~e II
~-~~ kívánkozna,»21 Mert odakívánkozott. HIába pellengerezl az Egyhaz ~
~I~~. szolgáit a «Lámpás»-ban, hiába gúnyolódik az «rgazság ~ földö~»- II
~-~~ ben, hiába csúfolkodik a «Vígalom a mennyország»-ban: útja, ha tus- '~
11_IIII.fBI kén-bozóton is, mégis Istenhez vezet. 18
~-~~~ Igaz, hogy a spiritizmuson, Buddhán és tanításán keresztül. ,1897- ~
@:-~-~ ben az elõbbi istentagadó már Krisztusról álmodik,22 már azt tervez! sír-
~j",~;~§~~~~ feliratául; Hiszek egy Istenben é.s az örök életben.23, s megszerzi Buddha
~~~~~~'í'~~ bihliáját a régi hiblia mellé s e]indul a keleti vallásfilozófia útján. Az egri

:;:i:'f~~ remeteségben aztán járja mind a két urat. Hogy Buddha bibliáját eredetiben
,,-~~ o]vashassa, me,qtanulja a tiheti nJTelvel. Esténkint egy-e~y fejezetet olvas

cc' Buddhából és fiainak is meghagyja, hozassák meg bibliáját német nyelven
j~" s o]vasgassák naponta. Hitévé válik s boldogítja a reinkarnáció. 1911 vé~én

~~~~3~ naplójában ezt jegyzi fel; ;<Eseménynek tekiillem, a lélek örökkévaJóságá-
_fE~~~ nak kezdet~eleJ1ségét hogy m.egf~jtett~m.»24 De, má! egri jóbarátai~a]~ java-

=:C-f~c:-"'~~ része katolIkus pap. GyakorI targyal a beszelgetesnek a szent blh]la s a
-~~~ hitigazságok. Amazt is forgatja sol~szor, ezeken is töpreng még töhhször.
~~~ r-'olyosója falára maga festi Szûz Máriát a l~is Jézussal. Hálószoh5jfinak

~~_il!- éke Munkácsy Krisztusa. Agya fe]ett a m~,qfeszített Jézus l~eresztje. Vég-
~~~~ rendelete azt kívánja: pap szentelje be sjrját és a sír[~eresztje ezt hir-
~~f::~~~~ desse: Csal~ a teste.
1111J1~~i;f~E Hiába mondatja gyön~'öríi legendás könyvében maga helyett
i_~!~cc- «A forrás» remeté,lével: «Láthat.játok, hogy Jézus az én világosságom.

~~~~~~- De ahogyan elvonultam az emberek közül, és magányos egymagam-

~~ii1~~~~ ban élek, a kiilönféle vallásol(at. is magam mögött hagytam.»25

-~~~~ Munkáinak számtalan -JéZlls- és Mária-ihlette lapja bizonyítja této-
.III.~~ vázó lelkérõl: "I\nima naturaliter Christiana...
_!I~~~~~ IV, Eger, Mit .ielent E~er Gárdonyi életében? A me~térést és

_I~~:= a me~érést. A gondviselõ Isten visszahívta, a pogány fõváros útvesz-IIIIIIIJ~ tõibõl a te~ploI1?os régi fé..sz,ekbe...'M~;id,. húsz, évvel elõbb indu~t el
,~i:;.i "~ onnan az üreg llceum tudasavat es hltev~l vertezetten: most VIssza ===

',c,'~.~~~ kellett mennie, hogy magasra nõtt fája l.11.eg is lombosod.jék, hogy ~
_~il~~~ semmi'Té törpiilt hite ismét az ég felé irányul,lon. Mel't ez lörtént ~
~11~~~[c Egerben, Ott a soktornyú város felell, a \11agányos csöndben Isten ~
~~~i*~i újra megérintette lelkét. Elzson,gította a fá.iq sebeket. Mellé telepítette ~~~~~~l-' megmaradt kis család.iát. Önzetlen, melegszi\'ii embereket küldött i C~

~~i~Cf hozzá .lóbarátokul. És lassan-lassan erossé fonódott a szál, mely egri .tB!~1jf;1:!42- azilumát az égholtozattal.. az Istennel. a másvilággal, ezután már e.lsza~ ' 'r
_i~~~~;Yi~~ kílhatatlanul, összekötötte. Háza alatt m~g a ,Tén egI'i vár falai- "
-~~~ bástvái, a porladó erõs mag~rarok lelke ihlették mesélõ tollát. Vissza- ~~
~~~~~ v~rázsolták em]ékéhe a falusi tanító legszehb élményeit. Kigvu.itották ~
=~~==== -

IIII~!;.I hnza f('lett 9i~sõsé!!.ii~{ örök cJ.illagát. Kinvi.to.lták elõtt~.,a láth,atatlaI~ -c C~.
~~~~ emberek szIvet. Kltar'ták ele.le Isten rab.lalnak ce11a,lat. GardonYl=--
~~~~~ múzs~ jának szárnya Egerben nõtt meg, mesemondó fája ott termette
~

1 bb .. _1 .t J -
~~~~ egsze - gyumo csel. '1 C~

Mi vitte Egerbe? Mond,ják vé]et1ennek, mond,luk Isten 1cezének. ~

A sok lelki és anyagi törõdés után elvágvott már Pestrõl. Fényképezõ
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.{ mil fl e m t II d t II fl k Gá r li o fl Y ir Ó l
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~ sanyarogtam. Megörökítem lencsémmel azokat a. helyeket, miken ~~-~i.
ifjúsá~om szenv~9é~sel.~tvergõ,~ött»26 Talán n~m, :S, fordult me:$ ~tt ~~i~~.

1881 ota. Sorra JarJa dlaktanymt, szemben mm slr.la,'al az utolsot IS. ~~~~~~~

Felbaktal a Sándor-bástya mellett a dombtetõn. Megdobban a szíve: fit~~~~tí:1!
Itthon vagyok! Visszamegy Pestre búcsúzni. 1897 február lD-én így ~~==~CC~

-CC áradozik a napló: «Nagy öröm! Meg.iött édesanyám Egerbõl. A ház- ~ ['=

~C~ vétel megtörtént! Nagy. öröm 1;)27 Júniusban költözik le édesanyjával. -~

~~J; Két fiát is megszerzi Gyõrbõl al).yjuktól. Kezdõdik a csöndes re-
~ meteélel.~ Barátait, vendégeit szívesen látta, de õ maga nem kívánkozott a
~~ váro$ utcáira, az emberek közé. Könnyen meg lehetne számltllni, hányszor ~
J~5; ereszkedett alá 25 év alatt a házától levezetõ Hóhér-part nevezet[í, g()rl)e I!I
~\~O~~;; \ltcán. Nincs megírva, de hiszem, sehol sem járt úgymondolt bemutatkozó ~

lálogatáson. Pestre azonban idõnkint föl-fölnézett. Nemcsak akkor, ha

munkái, szín darabjai ügYfhen kellelt járnia, fölment olykor azért is, hogy
meg ne szakadjanak a régi összekótlelések, hogy lépést lartson a haladó

idõvel. Házatája is ékesedett, bõvült. Tágasítotla, nagyobhította s úgy osz-
tolta be, hogy eg)ik felét csak maga lakja. Sokat emlegetett felülvilágíló
ablakát is azért gondolta ld íróasztal a fölé, hogy íi-ószoháját leljesen el-
zárja kerttõl-udvartól, ahol bizony édesanyjának apró jószágai nem i~en

~ respektálták a csend-parancsot. Az 1916. évvégi naplóhejegyzése sok bosz-
- szankodást takar: "Marhahúst és zsemlyét nem láttunk ez éven át... de --~- éle!emben nem ,'olt hiány. Tarloltunk tehenet a háznál és a szokottnál ~- több tyúkot - nem csekél)" kedvetlenségemre,»28 Megszerezte aztán a lel Ké-
- ,rel szomszédos SZ()!õcskét is, a város meg -. némi e!le!1kezése után a gazda-- társadalomnak, akik holmi "írnok.-nak tuctták és tilultlll:ík - neki ajánllé-- kozotl a !1tiza elõtt a köztérhõl vaqv 72 négyszóqötet. Erre is azért váqya-- kO,zolt, hogya jövõ-menõ népek l:írmája nc érjen be hozzá. Mikor meg
~ 1907-ben a ,riltigi fórum elõtt elintézte válóperét, kar~csonyi aj:índékul
- e~ri családjának me~velt egy harminc holdas kis birtokot távolabb a
~ szõlõk közölt: nyaraló is ra.ita, domo is, völgy is, rét ts, fenyves meg g~.ii-
- - mö)csös. «Különös látni egy ismeretlen nagy 'és szép' birlokot - s-zól a

l~[,!.~!' nap!ó - és hallani, amerre nézek: ez is ft tiéd, az is !»291917-hen Arad- kullúrpa!olája igazgatósá.gával kínálta meg. Azt felelte a tudakozásra: «Ma
~ már ez a város dédelgetve szeret. Itt építettem fel. hajlékomat. Munkás~
~ ságom javát itt írtam Egerben... Nem megyel.~.»30 Eger is igyekezett h;ílá- ~

~ ját, szeretetét nemcsak a,jándék-telel~kel hizo'nyítani. Mikor a Magy. Tud. I!
~ Akadémia 1912-ben tagjául választotta Gárrlonyit, Ql'ömében a város a ~
~ Takács-utc~t, melynek vé.gén kúrinja áll, nevérõl.. nevezte el. Halála tizedik IE
~ forduló.ja évéhen meg a telke mellett vivõ utat'díszítelte fel az Egri csil- ~
~c

1 k ' t ' , 1 -
~ ago -u .1a nevve. §

~--~ ,-

ilf7: Végrendeletében azt kivánta Gárdonyi, ho~y é.l.iel legyen a II
1~f temetése csillagfény, fáklyafény mellett.. Sírt meg ott ássanak neki ~
~ kel't.iében virágai között, a maga nevel te fák lom b.iai alatt. Eger c'~_1i
.~-;;;: ennél is töbhet tC'tt. I...egszehb palolá.láhan, a Liceumban ravata- "~-~

~:::'~ lozta fel. Koporsóját na,gylelkû érseke szentelte meg. És legnagyoob ~
~cc a.i~ndékul a Bebek-bástyán, az egri csillagok lcõzött ásatta mc~ sír- ~

helyét. Ii
V. Az ember. 1R81 n:var~ll édesanY.la szõlõsgyöröki ház{ihan -:11

Franklin életrajzát olvasgat.la Gárdonyi. Karádon már vár,la a tanítói c='~c!;c"c: kis szoba. Mit vi,gyen magával? Kiír.la a könyvbõl Franklin élctszabá- - ~
~~ lyait, ame.1yekkel vilá,ghírl'e .1utott. És me~fogad.la: követi ezeket =

~ mindhalálig. Élete útján ezek az elvelc csillagoskodtalc: Mértélcletes- [ g

~- ség. Hallgatagság. Rend. Hatál'ozottság. ~ilegelégedés. Szorgalom.
~~ öszinteség'. If;!azsá.í:>:osság. Jámborság'. Tisztasá,g. Szemérmesség. .~lá-
~~ zatosság. Akik ismerték Gárdonyi Gézát, elmondhatják: állta foga-
~~~~;C~ dását az utolsó lehelletig.
::~~";~~~"'O?""'C';~ ~ 1 299 - '-'7 2 ~ - ~e 2 933 - 20 2 159 - JO 2 2:;4
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c;,:;J!;I:a~ If.iú élete és tanító-kora felett állandó a sze~énység, a nyomo- ~tD.
::I~~~~~ rúsá~. Míg apja él, folyton vándorol a család ide-oda. Egyik állás ~

~~~"" kevesebbet terem a másiknál. A sárospataki s pesti középiskolában C~~

~'?~jj:C~'_:: 1
m~f!..csa~ _haza.iárt Egerbõl gyalog, d.e apja halála után anY.l..álloz, :~Szolosgyorokbe vonalon kellett menme. Sokat koplalt, hogy ossze- -

gyü.itse a vasútijegyre valót. Sokszor beszélte el maga késõbb: egyik
nap tel.les napi élelme egy kisgyerekkocsiból kiejtett fél kifli volt. ~ ~

c - Az utca porából szedte föl. Nem sokat javult sorsa tanító korában . ~@

c::; sem. Karádon összes javadalmazása a tíz hónap alatt a sovány kosz- '~
,.c~~:!'~=-"C?- : ton kívül két forint ötven krajcár a fõtanitótól s ugyanannyi a köz- ~
?~~~~,,-C' séglõl. Boldof! volt, hogy akadt egy 29 éves ma,gántanuló.la, akilõl ~
~~~%é\:5:; havonta egy forintot kapott. Kútveder a mosdótála, fûtetlen-ablakta-
~~~i{::':-:;_}-1" lan szoba a tanyá.la. Devecseri karácsonyán egy pipadohányra való

c_c~1f?o§~ pénze sem akadt. A zsebébõl összekotorászott dohányszemélbõl csa-
:~~~ vart az ünnep jeléül egy soványka cigarettát. Dabronyban nincs egy

'_c- kra.lcár.la a koldus számára s anyjával egyiitt pap.la kegyelemkenye-
c rén ten!:!õdik. A gyõri qjsá,gíróskodás terjeszti u.gyan nevét, de nem

ig-en kövéríti zsebét. Inségbõl. is, meg~ondolatlansá,gból is álnéven ír
tollához méltatlan ponyvafüzeteket. Szégyelli is késõbb, szeretné ki-
törülni õket irodalmi mult.lából. Csak Szegeden kezd enyhülni sorsa,

mikor már érdemes tollát érdeme szerint fizetik. De ~azdag emberré

nem lelt soha, bár anyagi gondok sem õrölték. Mégis azon mindi~

panaszkodott, mennyi anyagi áldozatba kerültek történelmi regényei.
A ren~eteg- forrástanulmán.y, utazások, l(önyvek a lelkiismeretes író

tárcá.iát nap;yon meglaposították. «Én többé aliflha vállalkozom ilyen

~~~~~:~ alapon re~énycsinálásra. Gazdag e1,11bernel( való nlulatság az ilyen!
;-~~~ Aztán hát ki az ördöf! keres manapsá~ a regényben i~azságot!» -

keserefl az E~ri Csilla,go]( befe.iezésel(or .31 Késõbb ~ztán mé~ egyszer
érezte a szüksé~ nehéz leheletét. A, forrada19m, a l(ommunizmus Ii
ide.lén. A napló il.yen sorai árul.iák el: A maí ebédiinkhöz nem volt ~

~ kenyerünk. .. J.~ kiadóm küldött ide Pestrõl .fát, hogy meg ne fagy- Ii
,jak és gyertyát, hogy legyen vilá~ossá~om. ~

Ifjúságának nehéz napjait hamarlángfogó szíve könnyítette. Bájos &1
története van a le,qelsõ gyerek~zerelemnek. Csak azért kívánkozik ide. A 14 ~

C~-="=C~~:C~ éves pesti diáknak szomszédja az órásékZSuzsikája. «Az Õ mérhetetlen ~

c~"t;~t~~ mélységií, ártatlan gyermekszemeibe még most is visszaomlik a lelkem. és
1==

:;~~~ bûvös áradása van álmaimnak, ha rclgolldölok" - írja róla tíz év utt1n.S2
~:;j~ Amikor elváltak, Géza fényképet kér Z~uzsikától. Zsuzsika még akkor ~

': nem volt elég érett arra, hogy fényképezõgép elé ~llítsák. De hogya kíván- ~

-- sá,t4 mégis teljesüljön, kilopta a keretbõl nagymamája fényképét,. meg- ~
csókolta s átnyujtotta örök szerelme zálogául. A fehérhajú anyóka képét ~

cc: holtig õrizte Gárdonyi. Karádi nyomorúságait a tabi lltbiztos le{mya, FarJ(as . ~
g-~~i!)_J'- Vilma édesítette. Sok szép költeményébén, még «Tíz év multán» is, ábrán- ~~
~~~~j\;; dozik az ártatlan idillrõl. Devecseri szívfájdalma a kis pékleány, Gergelyi ~
~~~~ Kató. Késõ idõkig õrizte emlékében, bizonyság a Pél{ órája és Zivatar ~
~~~ pékélmél címû novellája. Dabronyban elõbb a luteránus pap leányát l{éli -~~
~~;]~ meg, aztán a l{atolil{us pap húgát kapja meg felesé.~ül. frott emlék nincs ~ ~
~iiit-= sem Borbély Erzsikérõl, sem a feleségérõl, Csányi (Molnár) Máriáról. f:le- -c~ E
~~~I tében nincs több nyoma a szerelmi lángolásnak. Tíz-tizenöt év után (1896- ~
~,,~~ 1900) mintha még egyszer megélénkül ne a hamvadó parázs, mikor Fesztyék ~ ,,~

~~-- . szalónjában Szarvassy Margittal találkozik. De hiábavaló lángolásra nem

~~fi~ic kapható egyikük sem. A keservesen szenvedett és felbonthatatlan házassági
~~~ kötelék végkép ldoltja a parázst. Ezután csak lell{e leányainak, a kékszemû

.
~ "-~'-~--."- "~'--~_..~.. ~ - '-~-~'_."'---~"" "._-~--"..
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~:":-: Nemcsak nyelvében és írásaiban, lelkében és érzésében is ma- c -~2;:rc.
-I~~-c gyar volt ~árd?nyi ízig-véri~., Büszk~ min~i~ magyarsá~~ra s mé~ cc=-,~C:;cc,J-~.

c~i a flondolat IS sertette, hogy nemet szarmazasu volna. Ap.l'anak, Kos- ~~~(~,,-~~~i:'J,:~

f1, suth feg-yvergyárosának s a bnjdosónak sorsát sohasem feledte s ahol ~~~1~~::;~
~ s ahogyan tehette, visszafizetelt érte. Gyerekes csínynek tetszik, de ~~~C Ii
~ rellemzõ a sárvári eset. Az évzáró ünnepély befe.iezéseiiI a Gotter- ~~~ ~

~~ haltét kellett orgonán eljátszania. Ci\. ba.lol' király birtokáll talán meg- f~ ~
- eshetett 1884-ben is.) Pal'ancs volt, megcselekedte. De a befejezõ sor ~

után egy-két futammal átcsapott a Ja.l de huncut a német nótára. ~
Nem is volt mal'adása to\~ább Sárváron. Polilikai cikket sohasem írt. , II

Nemcsak azért, mert nem értett hozzá, de mert tolla bizonyosan el- Icsúszott volna a végletes negyvennyolcas szólamokra. Napló.fának
soraiért a milléniumi kiállítás mef!.nyitásakor (1896 május 2.), ha
nyilvánosan mond.la, bizonyosan pörbefog.lák. - felsé?;sérlés címen.

A Fekete nap címû drámá.fa is osztrákg-yûlöletébõl fakadt. Nem is

vállalta elõadását a Nemzeti Színház, sõt Jászai Mal'i is nyilatkoza-
tot iratott alá vele az elõadás elõtt, hogy politikai me?;hurcoltaLások

esetén Gárdonyi vállalja a felelõsséf!.et. De nem folytatom az efféle

adatok felsorolását, eleget mondottam ezekkel is s még azzal, hog-y
eA'ri házõ,:,zõ kutyá.fát is Hentzinek nevezte el. A háború szelére két
szót írt a naplóba: Szerbiának ököl. A hadüzenetkor meg: Mától

~ kezdve az v'. parancsolat nem bûn... Krisztus elfordít,fa fejét a
~ Földrõl. 1917 november 14-én így szól a napló: .:<\Téleményem szerint

a háború méfl évekre nyúlik... A vége tehát, hogy minket széttör-
nek, felosztanak.» "'-\ költõk nemzetük prófétái... MeglöI'tént. És l(övet-

kezett a forradalom, a kommunizmus. «Csatlakoz*s Oroszorszá~
poklához, szörnyíiködik a napló, a polgál'mester Egerben Fischer

~ Manó... A templomol(at foszto~at.lák: Nincs Isten! MéA' Ef!,erben
fi sincs, a papol( városában».. .33 A «fejmunkások» gyiilekezete be-
~ váJaszt.la a Vörösm.aI'ty-akadémiába. Gárdonyi válasza: Nem óha.ftok
. a V. akadémia tag.iaként szerepelni. Amaltam, emlékeibõl írom ide: ~

E Hegedûs Márton elvtál'ssal le.lött Pestrõl Egerbe Móricz Zsigmond ~

~ is. Nálunk is .járt, a cisztercitáknál, hogy ad.luk be del'ekunkat, írjul( Ii
II alá a hittagadó s rendtaf!,adó nyilatkozatot. S hqgy velünk nem ~~~~ Ii
~ boldo~ult, fölment Gárdonyihoz: vállal.ja az ö.i akadémiai tagságot. fl~ Ii
~ Másnap Gárdonyi .lött le hozzánk: bír.ful(-e mcp; türelemmel, remény- ~~ ~
r' séf!,p;el. Bír.iul(. Me~nyugodva ment haza. Me~ ts kapta gerinces f~~~-f~ ~
. magyarságának .lutalmát: a vörös uralom után alakult Magyar trók 1 II
~ Szövetsége elnöki tisztséf!,ébe emelte. S mert elfop;adta, kapott is érte ~
~~ Bródy Sándortól l(cserû szemrehányó nyílt levelet. Sajnos, mint annyi II

"C~-~= más, szalmaláqp; volt ez a szövetkezés jS.31: Ii

A sol( hányódás, ínség, gyöu'õdés után is alapjában vidám és ~
melegszívû ember maradt Gárdonyi nemcsal( munkáiban, lianem ~~
életében is mindvégig. Mint mindenki, aki nemcsal( testi, hanem lelki ~~
élet~t is él. Az igaz, hogy rit-](án nevetett. Inl(ább befelé mosolygott. ; r~
~e ha tá!'saságba került, bel.emeleP;.edett. a hangulatba, s rendesen õ 1 ~
vItte a szot. Tapasztalhatta mIndenkI, akI megfordult nala. Ha kedves ~~
vendége jött, hozatta azonnal a saját termésíí «piros vizet» s vidám f~
poháI' s pipaszó mellett folyt a beszéd. Mert a pipa elválaszthatatlan f
.lószág volt tõle. Az 1916. évrõl összefo~laló beszámolót ír a naplóba.
Néhány szomorú sor után így fejezi be: «Dohány dolgában õszig
némi keveslet, azontúl bõség, aminõ békeidõben se volt. Igaz, hogy
háromszoros áron, de minõség tekintetében csupa jó.» Természetesen,

33 2. 222. 262. - 34 Velünk ér?lö felf"gásl\ra álljon itt az a jelIemz6 adat. hogy a. katolikus sajtóért
t.lytlltott ktizdelemben iB mellettUnk állt: a ~IAgyar Kultúra 1917. évi 1. számában lelkes és meggyözödése@
cikket írt Szabados Nagy Géza néven. Kiadói miatt nem tehette máskép.

1~.~~;!:ii~~1 ,.
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IBII. fináncnemlátta dohányról van szó. «Minden jó, ha a dohány jó, '-11
-~{:;- mondaná Gárdonyi, állapítja meg az éleu'~jz, ha a közmondást vele~
~~~c::c U ' J . r a fo O' almaztatna ' k ~ »35 ~

=~~~~'-~" ;:) J . "~=

..~~ A jó ember elsõsorban jó édesatya volt. Említettem már, kis- ri

~2~~ korában mennyil~e rabja volt gyei'mekeulek, Kevés apa írt szebb ~

~~~~~ vel'seket gyermekeihez, mint õ. Egerben a nagyobbik fiú, Sándor, lett ~

~_i1~-=~ a majordomus, kert és szõlõgazda, Józsi meg irodalmi segédje, életé- ~
~~~~ ben kiadóival pörösködéseiben képviselõje, holta után irodalmi ha- ~

~~- gyatékának rendezõje. Meg is hagyta ide vonatkozó szándékait ,~
~~ «Fiaim nak, utasítások;,> címen. Sokat és sokszor vercrõdött azon elél1 ~

.~=- lesz-e írásainak jövedelme hagyatékul kis családján~k. Ilyen ó;ába~ II

._i. ~oganl lel,kébe~ az ell~::l~ározás: «,.Ez,enlúl. naponta föJjegyzek egy lj

~~:§;: eletre vala tanacsot a nalmnak.» valoban jegyezgetett lS szorgalma- ~

~I~E~ san évekig. 1:\ «Földre nézõ szem» címû kötet jó tanácsaiból tanul- E
~~}~'~C:~?~ hat minden magyar if,iú. Naplójában idõnkint álmait is följegyezte, i;:;fj::-

Ic.- -- De. ~ föl iegyzéseke.~ .klilör; intézkedésseI ~ár!a el, a nyilváp,ossá,&tól: ~~

«FIa1m! Ezek a foljegyzcsek nem a nyIlvanossagnak valok. L;sak ~

co azért írtam le némely álmomat, mel~t azt gondolom, hogyha jó ~

~CC csomó lesz egyiitt, tanuls::lgos képe az embel' karakterének és fantá- ~,~

-~=C~~C ziája szárnyalásának. .. Hát ne adjátok ki ezeket a jegyzeteket, csak 111

~ ha éppen nyomorúságba jutnátok. Akkor, ha ezzel segíthettek ti I§
fm bajotokon, elszenvedem él'ettetek a világ vállvonását.»36 ~
III De jóbarát is volt. Bizonyítják a jóízíí sze,gedi történetek, ame1yek. ~

I-,:, nek középpontja: Dankó, Pósa, Gárdonyi. Különösen meleg érzéssel volt

~j3;~j;t:,,~ Drankó ~r,~~1t, aki. éppúgy ar ~e~1mib~1 küzd.ötte fel ma,g~t, mint ~, Dank~

~:;;?-~~ hJres notalnak bIzalmas blraloja CrardonYl. ((A hagyatekhan levo ererleu E:=

._I!~ Dankó-kéz!rat?k (59 nóta,) é~ le"ele.l~' .t~nusítjá.k, .mellnyit csis..zolt-javítga- "'=

~,=' ~~"::c tott Danko PIsta szerzemenyem.»37 FIOkjaban mmdl.!{ volt dalszoveg Dankó ~

~_~~E hegedüjére. Mikor meghalt a nóLás jóbar"lt, valamennyit a tûzbe dohta: ~

~-~g Leg}'en hamu, ha te is az lettél. Könn)'e,?ve állott palálos ágyánál s hegedû. E
~~~:-~ jének húrjait õrizte emlék(ll. Lelkének marcatl~oló kílljait, vall~ísi meg- ~

~Y~~~~ roppanását S~abolcska i\[ih:ílynak t,-írta fel. Közös sors hozta õket össze: ~

---~~---,--- Szaholcska is oly rosszul j,-lrt elsõ házass"l.[J;{lval, mint õ. Örök kár, hoff;J;j. ~

életének e s{)tét éveibell nem katolikus pap-johar::l,t volt a bizalmasa. Talán ~

hamarább kikerül az ör"én}'hõl. Csodálaltal otvasom a rideg s kiilönködõ §

Tóth Bélnnak Gárdonyihoz Írt meleg leveleit, Ha megjelent Gárdonyinak I§

egy-egy na.[J;\'obh munká,ja, vagy szÍnpaélon: aratott sikert darahja: Tólh ~

Béla .[J;ratulál elsõnek. {(Petõfi óta nem ludok kc.[J;j'cdnél nagyohb magyar ~

tehetsé.[J;ct, s ami fõbb: Petõfi óta nincse,n ke,qyednél becsületesehb ember ~

és míívész» - írja neki, mikor a Petõfi Társasá.[J; ta,qul választotta.3ij l\[i ~

i_~lflg~,\ kívülállók nem is tudjuk értékelni az ilyen nyilat:kozat fontosságát és ter- ~

~jt;!;~:: mékenyílõ voltát, ha az a pesti írót~íl~sarlalom önzõ és tülekedõ vilá,g~iban ~

~~cj hangzik el. Fesztyékkel hosszú éveki,f4 lartó barátsá,qa ismert dolo,ll;. Ott i ~

-~~~~t ta):ílkozik Jó~(aival is. T~edves ké~,eket test az életrajz Sipulusszal, RI-ódy . ~

~~g~ Sandorral, R.1rsony Istvannal, Sehok ZsIgmonddal lcapcsolódó bar:'lts:íg5ról: ~~

-~~~ az éJelmódj:íban e,qyszeríí, a t::írsaságban szerén)', egész valójában csöndes " ""

~~_I~ és békés Írót szerette és becsülte l11ind~gyil{ p:.ílyatárs.

~~~-~--~O Még egyfa,ita leveleit olvasom szívesen az éIetra,izban. Ré-

--c-_c pássy János, az egri képzõ p::l.ptanára, a harmadéves Gárdon:vit meg-

buktatta a félévben a magyar stúdiumból, Oka volt rá, Gárdonyi ~

sem nagyon tilt::1kozik ellene. De Répássy nem a szekundával segítette - ~~

C:cc '-cc ~- diák,fát íróv::l nõni, inkább azzal, hogy lelket tudott önteni t~ll',gvaiba,

~~~~FlI{=~i mert magn is szépíró és költõ voll:. GáI'donyi az õ gyakorlattételein

~~~~ növelte szárnY~lil. Di::lkpajtásainak egy-egy hatosért kidolgozta a

~~~~ gyakoi'la
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;:o~ tanult legtöbbet. A bukást elfelejtette, de lelkes tanárát sohasem.

.:~-;~ 1899-ben kerülnek újra melegebb viszonyba: Gárdonyi keres kiadó!
+ Répássy Hárfahangok cím (í énekeskönv\'e számára, Eltõl kezdve -

-~i Gárdonyi levele minden évben megkeresi születése napján .(Tisztell- J ani bátyját, Kedves jó Profess.zorát». Tele a sorok hálás emlékezette.J~

bizalmas melegséggel s az öreg pap iránt szí\'es érdeklõdéssel, Utolsó
levelét halála évében, 1922 február l-én Íl"ta. Az aO'o' költõ-tanár hat
évvel élt tovább. Hattyúénekét koszorúl\':ént tette é~demes és kedves
tanít\'án'Y'a sírjára,

Gál"don)'i könj"ökébõl hiányzott a csont, íl'ja fia a jellemz()
szókat, Valóban szeré;nyebb, kevéssel beérõbb embel~t keveset hordott
a föld háta. Befelé ugyan melegítette millden elismerés, kitüntetés,
de a ktilsõ fényrõl, iinneplésrõl szí\'esen lemondott. Még az irodalmi
társaságok tagsági kittintetése is nehezére esett, mert magamutatással,
hangoskodássa! jál't.. Irl()zott a székfoglaló asztal zöld posztójától. Kel-
letlentil mozdult mé.!:l; irod[llmi iig)"el(ben is. Jól emlékszem, mennyi
kérést, ré.1beszélést l\':ellell még az Akadémia meghízásához pótol-
nunk, míg rá tudtuk v"enni, hogy ,jöjjön le a szính~1zba s iinnepelje
Eger társadalmáva] egyi'ltt Tárk~lllyi Bélát sziiletése százé\'es forduló-
ján. Mielõtl kiment ,1 zöld as:-:talhoz, azt mondta: Úgy érzem magam,

mint a hal, mikor partra lökik a vízbõl. Ez volt elsõ és utolsó nyil-

vános szereplése Egerben -- 2;) év alatt! 1911-ben iilhette volna
meg harlniricé,"cs Íl~ói iubill'umé.ll. Készliltek is J"á Íl"ótársai. .'-\hogv

neszét "eszi ennek G~1rdonvi. azonnal tftviratoz a P. H.-nak: Toliam., .

iinneplésél'õl szí\'eskedjék a t~11"s]apokat is lebeszélni. Nemzetem há-
lá.lát jubileum nél kiv is érzem íl"Óaszlalomnál.39 ömaga azonban szí-
vesen hódolt é.1Z érdem elõtt. A könv\' R{ikosi Jenõ és Prohászl\':a

Ottokál" .iubilcumá.1'a írt levelét közli. 'Ez utóbbi kiváltképpen színes.

«Köszöntöm a napba öltözött embert. kit Isten homlokon jelölt a ld-
választottság fén.ves ,ie~'vével . ., az õ ÍI"ása fél1')'benuszó liliommezõ. , .

: és az õ szónok]ása: csillagesõ a sötét.sé~beI1.. .,;10
~~ V. Az író. .c\ harmadéves képzös Gál"donyi 18S1-ben ír.la nu!)-

5~~~ lójnba ,lövendõjének se.llve vágv"ott 1}rO1!1'amm,lát: «Istenem! beh szc-
9IC3f- retnék az irodalmi r~ll.\T{\ra lépni !:'> N éminemíí ir()dalmi tevékeny-
7cc- séf! mál"is volt a háta megett: a Drukk címû sq.i~lt szerkesztésíi és

c rajzol:\sú lilo,gl"afált diákl[l!}.iának öt sz:\ma, sõt az elsõ honorárium is
:l~ boJdogított:-l: a Fiill('nt(5 címíí egri uisá,g elsõ llé.qy száma. Gondosan
f~-~~ bekötve õl"izte mind,régig kön:v",.t:'irában. A .I~iillelltõbe.n .jelent mrg
~j le~els5 b('szélye is: "Kínos perc}}, humoreszk, al:'iírva n1ár: CTárdonyi Z.
~~~ Gt~za. i\Jnl'\'(~ a gvl~rnlekkol"i olvasmán.\'~iból megtetszett Don Vi.gole,
~ aki honorárium kép egy-két szivart is. kap ri Fü llentötõl Nfgyévi
'~;~ tanítóskodása alatt írótolla e,gVl"e dolgozik. Don Vi.!:!o]e ugyan Kal"ád-
-1tl? ról hinha pl"óbálkozik hol a Pesti Hírlapnál, hol az Ország-Világn:C1l,
;4 fogjé.1 hát m::1gát s megindít.ia ::1 falusi intelligencia sz:'imára booza- ,
~ tin,távnl ~rt t;l~sodil<, 1::11:.iát: ~ «Kõrönyege,t)}. A d,evecseri 19 éve.~ tanító T

Imal" regcnYll"ason abranctozlk. I-Ial'mat-ncgyct lS megkezd, Kozbpn a
z::1l3i, somogyi, VeSZ1)1"émi lapok megnvílnak apró Íl"é.ísai elõtt, i\'feg- ~

=~ bátorodik és .Tókait levélben arra kél"f, hogy neki a.iánlhassa 1"egén~7él, ,~

; ha sikel"iil könyvben kiadnia. A sárvál'i féJesztelldõ alatt f{itanÍtó.ia f
@ biztatn sára fõkép té.111iigvi cikkeket ír s a sze-l"ény dfjazásból könyveket i

L vásárol, némel: és franci::'\. n~relvtnnt. t\mily mértékl)en erõsödik Íl"ÓÍ
~ hivatása, oly m(~rtél<:ben érzi tehet"nel\': az iskol{lt. Dahronvh~1.l1 le is
1 mond .1'ólé.1 S boldoQ:nn iiI be a gyõri 1[lJ1ol<: szerkesztöségébe,'Mincienes-
[1 u,jság-író a ken)'éré.rt, de m::1r s
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~~Jij~~~~[~ 23 é,'es korában jelenik meg' elsõ novellás kötete (Szerelmes történe. F

_~~~i~~ tek), akkor írja 'elsõ reg'ényét (Almadozó szerelem) s ugyanakkor [ ~~

I~~_~ adták elõ elsõ színdarabját (ZendiUés a pokolban). Az ujság:író-állo- ~
~~E~~ mások: Gyõr, Budapest, újra Gyõr, ma,ld Sze!{ed, Arad és 1891 vé!{én ~
~~~~~ ismét Pest, Novelláskötetei, tárcái, versei, legelsõ sorban a Göre~ ~ ~II_III_~ le.v~le,k, révén neve, szárI}yr,a, lendü~. 1~,94,-?en már ,nem robotos ;;
~~~Jj~iif-~~~ u.lsaglro: havonta negy tarcaert s ket Goreert e~y szazasra szól a E§

~gfct~~~:[e~ szerzõdése a Ma~yar Hírlapnál, ne~yvenet még hozzátold' Az én IifIllIl~~}1j~§"~1"~ ujsfigom Nag}'"apója: havi 140 forinttal vígan él minden kalitka nélkül---~ - b d á ' , i l IT' t ' 1 t "1 1 '. t l ' k t " 1 ' b d 1~~~C:;~~; a sza a Sc; iZ mezelen. ~e ev mu va et o a {O e e o IS sza a u

~~~]~:C:ji: i~ s ezután csak író lesz, aki, mint mond.la: elõbb gondolkozil{ és azután
~ márt,ja mcf{ a tollát, és nem ujságíró, aki elõbb márt ja meg a tollát E:=

~ és csak azután gondolkozik.~2 1897-ben elvonul az egri remeteségbe. ~
cm Huszonöt év adatott még neki ott, hogy a magyar Parnasszus tetejére II

c~_.'"~;c:cc~ jusson. És fel,jutott. - '" II

~?t~~lé,;CiCj~:r~ Micsoda ihletbõl született egy-egy munkája? Elsõ nagy re,qénye az Ei
~~~~i;~~f~ «Egri csillagok». Fogantatasa perceit maga mondja el. Fö!vezette ~
~~5'~ eayszer fiát az eari ,rárba. Élénl{ színekkel mesélte neki a régI ostro- -~
..llfl. nfüt - s a gyer~el{ fantáziá,ját nem Dobó, nem Mekcsey meg a hõs =

~-~~~ asszonyol\: ragadták meg, hanem Gel'gõ diák, tûzmester. «Ez volt, ~
-~~:J1!JIt::c akiért a legjobban lell\:esült és al{inek tettein szívbõl l{acagott, S II
~~~~:o nekem a gyermeki lélek érzékeny tül\:rében l{ellett meglátnom, hogy
i_~3?i csakugyan ~ez a legérdekesebb alal<.ja az egri ostromnal\:.»43 A «Látha-
.1I1i't' tatlan ember» elsõ szikrájáról meg így beszél: A kilencvenes évek
-~ elején körl{ép-eszmékkel foglall{oztam. Egy este arra gondoltam,
~_i1~ hogy Attila temetését l{ellene mcf!,festeni... Azt a nagy temetést,
~~~~Y~ amelynél e.f!,v egész nemzet kísérte a l1a1ottat. Aztán elfele,lteLtem. ~
~~~~é'!: Munkácsy Mihály temetése vetette elém ú.ira!... Ecsettel vagy tol- II
~~~=c: lal, de meO" kell mentenem e a".ön\'"örû témát.44 1906 n'-Tarán eav ~,~C ,.. M.' J hu -
~~ rö,'irl idézetet olvas a Margit-le.f!endáhól: Tõn ezer véniát. Bosslan- ~

~.~~ kodik. mié}'t emelik ki ezeket a t'úlzások~t, miért nem azokat. amelvek II
g;B1I~~ szépek, hiszen a legenda tele ,Tan a lelki nemesség és szívbeli jÓság II
~~~~=c. vonfísflival is! «Elo]vnssa az egész legendát. S íme a sol'ok közül rám ~

_I~I fénylett egy szent élet szépsé,ge. mint aho,gy a deszkapalfínk résein II
~~~1-:~~;j5~- átrag~Tog a nap.»'5 Pesten ,jártában er.:v ~önyvcsbolt elõtt két höl- ~- ~-~ p'yet lát. Bánatos tekintetû anya s még bánat()sahh leánya, Okos érte- ~

lemme] bírál,iák a kirakat látványoss:ígait. Hazafelé a vonaton a két ~ ~
ismeretlen asszony sorsán tünõrlik, Eszébe .Tut aztán egyik barátja, U

aki házassága miatt otthagyta a katonas~got s postás lett. A ház3sság- ~
ról átfordul sa,iát if.iú életének holdo,qtalansá.f!Rra. A három jm- ""d~

~- .-- presslióból fonta össze a «Hatalmnso harmadik» mesé.iét.i6 Nem i::~111
--- " '1 ,( ,( 1 " d ' t tt f ' .,. r t T d t ' ' t tt ' , c -~ rI {Ci Il az él o,m In I o a meg c1ntazill.la. II a osnn szarnI o JS ra. c ~
~~~j~ o É,i,ieli szekl'én:vén heg:vezett cerllz~k, papirlapok várták az ébredést. ~~~: E,gyik nyári forró é,j.lelen azt álmodja, hof!.,v a Nemzeti SzínhRz SlÍn- , c

~l~i~ pactán mese.iátékát, az Ar.girus királyfit próbál.lák. Künn didergetõ
_i fehér téli é,j. S lenge ~~TolcSrllháb:ln betlehemespk lépnek a szÍn-
~~;;,= padra. Hiáb9 zavar,la öket. a színészel{ közé vegyül,'e .i~tsszák a ma-
~~i- guk egyszeríi ,játékát. Felébredt, fo,gia a ceruzát. A teleírt papírlapok
~i~;;c- egyre szaporodnak. Föl sem öltözik, elfeledkezik rertgelirõl, minrlen
_~~~i, mRsról, csal{ ír-Ír. Ebédre hív,iák, nem mozdul, míg délut~n kettõkor

~~~~ készen van a «Karácsonyi álom» elsõ felvonása. Versben! 1902 decem-
~~~ bpi 1-rõl í,g-y szól a napló: Él.iel három óI'a tá,iban ébl'edtem föl,
Bi~~~~ Félálomban Fphér Anna aJak.fRt látva még félálomban írtam fel az

elsõ és második felvonás vázlatát.
""~~~"'=~=" .-
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~ ~~Jf:,::.é Mert igen gyorsan tudott dolgozni, ha már megfogta a témát. Ha

~ ~jf~i'ri:ém naplója, följegyzései mondanák, talán el sem hinnõk. De hûségesen

~ ~iicf:óljegyezte minden munkájának, még a kisebbel~nek is, élettörténetét. A .,~
~ ].'~~" {{ilrácsonyi álmot háI'om nap alatt írta meg. Fehér Anna vázlatához három ",:c:i~

~ ~c=1~ év mulva nyúl s négy nap alatt írja meg a darabot. A Falusi verebel~et J~;;-D~$IfL~
~;:~ {~~ lassúbb tempóban, de azt is gyorsan írja: vázlaláva) két napig veszõdik, ~~~~

;::~~ ~%'i' az elsõ felvonással ~ajdnem egy hétig, aztán két hét pihenés, végül három J~L
. ~

%C~ J~' ?ap a!a.lt .vég~re teszI a I?ont<?l. Eg:y ~ap. egy nov,ella~ sõt ~gy-két óra a!at~ -~

': ,,-.,,~ lS befeJeZI. Nagyobb regenyelllek IS orZI anapio dalumait. Ime: az Egri ~~~~
J ~ csillagokat ;897 nov. ~-é~ k.ezdi írni. Irja a 135. lapig. Itt megtorpan. ~~~O ~

~ Sok tanulmany kell a torlenell regényhez. Járja a Nemzeli Múzeum réglséu- ~ ~

~ tá~át, a ~éc~i csász!}ri levéI7l~rat, m~gjárJa~ 1\.ons~a!llÍ11áp,o}yt, oly;as,. l~ll~- c

manyoz tomerdek l~onyvel. l\.ozbcn plhenesul meglrja a l'i..ekszemu Davldká- ,

~ nél. KonslanWlápol)rból 1899 jun. 3-án kerül haza Egerbe. Okt. 6-ról a

~ . bejegy.zés: Az Egr~ csillagokn.alr az 1051. lappal a végére jutottam. Még lrét

~~5~i; hónapIg follozgatja s a kézirat 1290 lapra bõvül. Karácsonylror a Pesti ~

~_~fi;~:c Hírlap megkezdte a regén.J: közlését. A Láthata.ll.~n. embert nyolc hó.napi~ il
--'c,,~~~;f~ írta (1900 okt. 14.-1901 jun. 6.). Az Isten rabjairoll906 okt. 1-én JegyzI ~

éo-'~~~~ föl: Kezdtem írni Szent Margit regényét. .1\. vázlatozás, búvárkodás SOliáig ~

tart. Novella-kötelezettségek is szorítjálr. 1907 szepl 3-án befejezte mégis. ~

Szinte toll alá kívánkozik A bor megírásának története. Borongós, csepe- ES

gõs napon fog hozzá. Nem megy a munka. Vonalra ül, indul EgerlJõl és

bolyong jóformán ldszállás néll~ül, cél nélkül IJesten, Nagyváradon, föl

Mármarosszigelen, ismét le Püspökladányon, aztán Szászrégenen át Bor-

~~l~~ székig. A vonalon folyton tervez, fogalmaz és ír. Borszéken aztán tíz nap
~_~ff;J a!att liész~n van vele. 19~z~lJ.an c~alr eg':!folytában .tud írni. Fél a ~ond?lat
~~~ lancszemellleli 5zélpattogasalol. rolytalasokban keplelen teremlelll. lrlgy-
-~~ kedve írja Jókairól: Az öreg tud! Még folytatásol~ban is remelibe írja mûveit.
~~,

.-I!i Lellúismeretessége mellett talán ~ gyors dolgozás is oka annak,

-~}fJ hogy késõbb újra meg újra javít ja-simít ja munkáit. Minden új kiadás

-~~CC elõtt. Nemcsak külsõ formáját, stílusát. Ezt mindig sûrûbbé, tömö-
~~;;~~5:; rebbé. Jól mondja fia: «Mondatait ha 'javította, azon igyekezett, hog)
~~~~ szûkítse, ritkán, hogy bélelje.» Olykor fordít a belsõ lényegén is.

~~§] «Nem akarom forgalomban valamely alkotásomat, mert rossz, hibás E

~- alapgondolatban, kidolgozásban, filozófjában vagy tendenciájában, a ~

~~~ kornak helyes megítélésében, a megrajzolt idõk eszméinek, az embe- ~

~~~ rek elveinek visszaadásában» - írja nagy pörének védel(ezõ iratában.41 Ii

i~i1~~ Ezl az elvet érvényesítette minden dicséretre mél ló módon azzal is, hogy E
~. megtagadta ifjúl(ori, a kenyérkeresés kínjaiban született, nevével soha ~

~ nem jegyzett, erkölcsileg kifogásolható tál(olmányait, amelyeket örök- Ii

~I áron eladott s amelyeket a lelkiismerelleI). kiadók így még jobban:E

- leveU<.õztettek. Sõt., õmaga vásárolta vissza a körúti kiadótól Mummery IS

~. afrikai kalandjait, fiai pedig, szándékáboz híven, a híres Lámpás IS

~~~~ köteteit vásárolták vissza és dobták tûzbe. Mindezért joggal mond- IS

"~~~l"§:~~; hatja az életrajz: «Gárdonyi könyvei úgy értek az idõvel, mint a IS

,cc gyümölcsök. Aki fellapozza bármely elsõ lriadású kötetét és egybe- . IS

~"g veti a késöbbivel, tapasztalhatja az érési folyamatot, az író gondos ~
~~~~:;, színezését, hamvassá borítását tolla termél<.einek.~8 Mindegyiken, de ~

~~ különösen «Az én falum» új meg új kiadás ain észl.elhetjük a folyton ~

~ javító gondos kezet. Apróbb kötetei közül maga is ezt a kötetet ~

-= szerette legjobban, édesanyaként újra meg újra fésülgette, bõvítgette. ~j .

..11 Még ha,~y.a~él(ában is maradt több olyan elbeszélés, amelyet oda "Iii

~ szánt bovIteknek. ~

_1 Javítgató gondossága nyilatkozik abban is, hogy munkáinak N
-~ címében csak hosszas próbálgatás után állapodik meg. Alig van olyan r~

-~~ munkája, amelyet az elsõ ihletben keresztelt volna meg a végleges' , ccc

.~ névre. A jó cím már maga félsiker, tartotta Jókai is. Sok volna

~":cc 41 2 298 - 48 2 29
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1111111 llovelIáinak cím próbálgatásait elsorolni, csak fõbb munkáiról ennyit: ~~~II
~i_~~ «..~z Egri csillagok» ~ergõ diák néven indul, újabb címe: Holdfogyat- ~:~C~
II~~~ kozás, ez is csak két hétig állja helJ'ét, aztán lesz: Hol terem a ~
-~~~ magyar vitéz? Egy hónap mulva: Török gyûrû. Ezután következik: ::",:c~
~~-~~ Hold és a csillagok, ebbõl alakul a végsõ maradandó két szó: Egri c~-'-"cc ~
~~I_~~ csillagok. A «Lálhatatlanember» elsõ címe: A hún leány, második: Nap- :'Jo

I~~~~~ enyészet, harmadik: Szerelem rabszolgái. ({Isten rabjai»-t csak Jancsi ,c,,~,
~~~-~~ frátel' elõzle meg. «Az öreg teldnteles» neve elõbb: Az utolsó A lilla,iFAilll.- Az öreg. úr, Ulolsó tekinlletes úr. «Szunyoghy miatyánkjának» elsõ -
~_i!~§ címe: Hét viadal, «A bor» elõször A bikavér nevet kapja. Címötleteit
}~~~;~ különben nagyon féltette. Hogy a nyomdában megforduló korrekto-
;:~~~-~ rak, ujságírók elõl ell'ejlse, az utolsót, az igazit csak a legutolsó kor-
::;::~~~~CC rektúrára írta fel. Épp így fél lette irodalmi jegyzeteit, terveit a
~~~;:~.-' profán szemektõl. Tibeti nyelven, titkos tibeti írással jegyezgette
~~ õket. Az «Isten rabjai» után holuoglaló eleink vilézkedésél'õl, po-
C~~~ gány ke.reszténységérõl tervezett regényt. Az 'elsõ cím: ({A lechmezei

::t~- n)'ilak» letl \'olna. De csak négy oldalt írt meg belõle: a többi hozzá-

~~-~ való jegyzel, vázlat, tanulmány, egyéb regény és novellaöUetekkel
~~~~ együtt egy fiókot tölt meg - ezzel a titkos íl'ással írta mind. Az írás
~~-~ kulcsát pedig magával vitte a sírba. Nem akarta, hogy más dolgozza
f;i~_~~ fel témáit. Az írás ma is m~fejteUen. ,

~~~ Amikor a Hatalmas llarmadikról az olvasók vélemén..Yét bon-
Im1Ill~ colgat,la Gárdonyi, így eszmélkedik inaplójábilll: «Az is furcsa, hogy
~~~ sokan a magam élele történelének gondolják. Pedig hát voltaképen
~-~~ minden regény az író élete, lörlénete. Akármiféle személyek szerepel- ~
~-~~ nek a regényben, a szívök mindig az író szívc. Velök történõ minden- ~
&~~~~ féle pedi~ az író életének egyes szálai, hol nagyító, hol kicsinyítõ, hol II
~~~~~ ferdíLõ színes üvegen át nézetten.» 49 Mennyire érvényesül ez igaz- ;~~:c=
-~~~~~ ság ,munkáiban, az életrajz lépten-nyomon mutatja. Az Arany- ,-~:':~
-~~~~ emlegette epiltai hitel abban mutatkozik Gárdonyinál, hogy történetei-Ii
~~cJef~ nek, alakjainak valamiféle nyomát mindig megtalálhatni élete foly á- ~
~" sában. Ezért is érezzük köz,'eLlennek; igaznak írásait. Tudatosan is III
~ gyüjtötte a jellemzõ alakokat. Noteszábajegyezgette minden ismerõsét, ~
~ látogqtójál s az itt-ott szemébe ötlött él'dekes emberi megnyilv::lnu- ~
~:c lásokat. Mindig élõ alakokl'ól mintázott. Nemcsak igen sok novellájá- E

-~ nak, kisebb regényének alakját vagy egy-egy életmozzanatát köti ~
~.~4~ össze az életrajz Gárdonyi életével és környezetével, nagy munkáinak o- ",,=111

_l!~~~~~ mintáit is sokszor kimutatja. Az «Egri csiUagok» fõszemélyeinck ,~(~:C~
~~~~ hol ltülsõben, hol belsõben családjának és egri meg régi p_~sti társa- ~?,,~lIlIIIlII! ságának tagjai álltak modellt öntudatlanul;5° - 12

_~riil Ezt a Gárdonyi-hitelt legélesebben (és legártatlanabbul) Göre tá- c- ~
~~~~ boron mutathatjuk be. Az életíró szerint Gárdonyi a Göre-típust györi és ~~~':;~
~~ szegedi ujságíró-mulljából, a nevet meg Szõlösgyörökb()l vitte Pestre a ccqp~

~-~-1f!!1~ Mag)'ar Hirlaphoz, aztán a Kakas Mártonhoz. Gárdonj'Í édesanyjának egyik -;~~ 1:11
~~~ szomszédja volt Györe Gáspál' uram. A Györe névbõl nyírta ki az ipszilont, o ~~-~ a Gáspárt meg Gáborra fordította, nehogy valaki ráismerjen a falu szül öt- 1~
~~~~ tére, Monogrammja megmaradásáért gondolta }{i így a nevet. Göre testi- f
_11112 l.elki, al,akját. me~ ~gya!1c~al{ a ~.zõlõsgyöröld c,s~~ol.yi bác.siró.l formálta~ a~i
~~ Jómodu, «rnmdveglg pogar ern bor" volt s a bIrol tIsztet IS vlselte egy ldelg~=- a nagy~ot, n~gyl{alap és .n,a~ycsutora, díszeivel.51 Mil{o!, meg }{épen. is ~eg
~~~ kellett JelennIe a Gore-truollumnal{, 19y adta az ulasltast GardonYl Muhl-
~~~~~ becl{ mesternel{: ({Készítsen három parasztalakot. Egyil{ olyan legyen, mint
~~~=S~~~ Pó '" a a ma ' 51' 1- , ,;n t e'n a '"' armad ,I- "" I.nt ':tT" lfner ' 52
~~~=:=-=cc-' ó) , \" """""4" 44,"" ...\" "~4 .. i~ '-' .1>

~~~~~~,,~~~~~ «Három dolog, amivel Gárdonyi élete végéig nem volt meg-=.~,~ elégedve: a pipája, a hegedûje meg a kiadója.» Bizony, élete két.- 49 2. 106. - ~O 2. 47, - '1 2. 122. - $~ 1. 22.? ~."

~IBIIII!i c:...~,._.~, . .. .0 "'-- .~. , _. " ~-._,._. - -



==

==

a;:~~\t utolsó esztendejét igen megl{eserítette a nagy pör kiadójávaI. (S. és W.) 5j
~~~~;Jlfé «Ebben az évben, panaszkodik a napló, alig írhattam valamit a perem ~
~~~:~~f-j~ miatt:» A per tárgya röviden: van-e joga a kiadónak az író mûveit ~
t~~'é;~:-;~~c újra nyomatn~, míg az í.~'ó- m~g nem el~gedi L\ ki~dó azzal ,érvvel; II

CC elfogyott a keszl.e_t, a kOZOllSeg meg. lc~vetell a konyvet. ~ard?nYI ~

felel: «Én nem Jovedelmet akarok, mkabb akarom a szegenyseget, ~

de nem adol( a közönség kezébe olyan lcönyvet, mely meggyõzõdésem ~
szcrint javításra szorul.» 53 Amott az üzleti sze~pont, itt az írói 11

becsület. A per oka, így írja fia, Gárdonyi bizalmatlan természete. E

~-~C Közel két évtized óta halmozódik már lelkében kiadójávai' szemben ~

a gyanú - jogtalanul inl(ább, mint jogosan - hogy megcsalják a Ii
könyvek nyomásával, a honorárium-számíl{lssal, mindennel. A pör "",c; ~
végülis egyezséggel végzõdött, a bírói jóváhagyás azonban már csak ~~:c;c"c~E§
halálos ágyához érkezett. Lehet, a kiadónak is igaza volt a maga üzl,eti ~~~~~1;;~",
szempontjából, de Gárdonyinak bizonyosan igaza volt, mikor tökéle- ~~~:

:"~é-c tesíleni akarta munkáit. Gyönyörû szaval(ba foglalja gondolatát: ~~~{~;
~~:e: «Én öregségbe hajló ember vagyok, aki talán nemsokára végleg ~~

~~:;'~ nemzetemre hagyom egy élet minden alkotását. Istenadta alkotásokat, ~j;
~~"~ ~elyeket nem embereknek )cöszönhetek. Ogy akarom ,azonban ezt. a ~~C,

~ kIncset nemzeteml~e hagym, ahogy azt nekem a SZIvem sugallja, ~~~, álmom-lelkem akarja és világért sem úgy, mint... a könyvkiadó ~ §C~

~~k parancsolj a.» ~

_!ff" ' Gárdonyi így értékelte regényeit': «Az Isten rabjai nekem a
-:: legszebl> regényem. Az Egri csillagok a legjobb regényem. És a Lát-
~C hatatlan embeI~ a legked,'esebb regéliy~m.» Igy is maradnak mind-

~~l~ nyájunk számára mindcn ja\'ílás-simít~1s nélkül. ,~
~~ Köszön.lük Gárdonyi Józsefnek, hogy közzétette édesatyja nap- ~
~- lójának, följegyzéseinek adatait. Sokat lailullunk belõiiiic. Még többet ~
~-= fog tanulni az, aki könyve alapján megírja majd Gárdonyi Géza ~
~-c tudományos és pragmalilcus életrajzát. Könyve nélkül eddig ez lehe- E

~ tellen volt, hisz az íróasztal fiókjai igen fontos adatokat õrizte1(. De ~

. kedves olvasmány az életrajz mindenki számára, aki elõbb már mûvei II
~ alap.lán megszerette Gárdonyi Gézát. Ebbõl a meleg fiúi szereLctt.el, E

~:;c atyjához mélló magyal~os ízzel, az élet yalósáf?;anak tarka színeivel E

~j!i:- megírt munkából még jobban: meg fogja szeretni és becsiilni azt) E

~~ aki - maga írja így - az Istentõl nelci adolt szerszámmal holtáig ~
~ munkálkodott a nemzet míÍvelõdéseérL54 ~


