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Gárdonyi Géza, a gerontologus  
 

„Az író nem csupán lantosa, de kritikusa is korának.” 
Sütı András 

Lantosok és kritikusok, 1957. 
 
Sütı András az egyetemes magyar irodalom egyik kiemelkedı alkotója. Idézett 

sorainak a Föld minden polgárának élı tudatában kell lennie. 
Gárdonyi Géza sokoldalú alkotómővész volt. Szíve szerint foglalkozott az idıs 

nemzedékkel. Ezirányú kreativitásának részletes ismertetése még nem történt meg. 
Eddig két elıadásban tallóztunk (5, 6). Gerontologia a szépirodalomban – a számos 
mő közül hármat tartok a legkiválóbbnak: híven, reálisan tárják a világ elé az 
idısek tragédiáit. Németh László: Irgalom, Gerhart Hauptmann Clausen tanácsos, 
megrendítıen nagy szerepét Magyarországon színészóriások játszották: Csortos 
Gyula, Somlay Artur, Bessenyei Ferenc. Életkorom miatt kedves barátom Bessenyei 
Ferenc tökéletes alakításainak tapsolhattam. (Naplemente elıtt) – és Gárdonyi Géza: 
Az öreg tekintetes. 

32 éven át dolgoztam kórházban, 1970-tıl idısek ellátásában. Éppen 40 
esztendeje! Néhány évig szaktanácsadó voltam, majd 293 ágyas (!!) osztály vezetı 
fıorvosa. Alkalmam volt tapasztalatokat győjteni, a család – nagy arányban – 
(diplomatikusan) nem szereti az idıseket. (Minderrıl több „élı” televízió és rádió 
adásban beszéltem.) Elsıként írtam le a tudományos szakirodalomban és 
elıadásokban ismertettem „a megvert idıs syndroma” (!!) eseteit. Ami történik 
Németh László, Gárdonyi Géza, Gerhart Hauptmann idıs szereplıivel, az ma is 
színtiszta igazság! 

Gárdonyi Géza 1905-ben, 105 évvel ezelıtt megjelent regénye: Az öreg 
tekintetes. Ajánlom olvasását (sok mai honfitárs „találva” érezheti magát!). Sok 
irodalmi és általános lexikonban kerestem a regény – legalább néhány soros – 
bemutatását, alig találtam közlét. Íme  

1934., Pintér Jenı (4): „Gárdonyi Géza társadalmi regényei között szintén van 
több remekmő. – Az öreg tekintetes egy vidéki földbirtokos tragikus története. A 
jólelkő öregúr Budapestre költözik, de nem tud elhelyezkedni a fıváros rideg 
világában. Küzködik, szenved, összetörik. – ” 
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1977. Z. Szalai Sándor mintaszerő kötetébıl (9) emeljük ki: 
„Az újságírást úgy tiszteli, s annyira komolyan veszi, hogy napihírbıl nı ki 

számos alkotása. Az öreg tekintetes címő regényes történet (könyv alakban 1905-ben 
jelent meg) az Esti Újság 1904. július 7.-i számának röpke közleményébıl, mely 
egyben a mő záróköve, csupán a nevek cserélıdtek ki. (Ma, délután öt óra tájban a 
… híd közelében egy öreg úriember vetette magát a Dunába. Csónakot késın tudtak 
keríteni. Este fogták ki a holttestet a Csepel-szigetem. Fábián István, a Práter utcai 
varga fölismerte benne Csurgó Károly volt földbirtokost. Pénzt nem találtak nála. 
Tettének oka ismeretlen.)  

Ismerıseinek, volt iskolatársainak eseteibıl is tudta Gárdonyi, hogy a talajuk 
vesztett nemesurak számára nincs más kiút, mint amit a történelem diktál. A 
polgársághoz alkalmazkodás vagy az ırület és önpusztítás. A nagylábon élı, 
hivatását eltékozló orvossal és a zsugori, idegen ízlésére kényes, süket Mayerral 
szemben Csurgó a „tisztább lélek”, az irgalmas szamaritánus, aki utolsó filléreivel az 
árva kislányt, Zsuzsikát támogatja. Ezért szánandó inkább, mint kicsúfolható, 
amikor betelepíti szobájába a méheket, s a nekik nélkülözhetetlen darázskıért 
(amirıl isznak) fölkutatja az egész várost.  

Csurgó afféle mőveletlen, fıvárosi környezetbe csöppent parlagi ember. S 
miközben ez a vidékrıl jött, esendı alak tragikomikus helyzetekbe sodródik, 
hazardírozó veje, Tardy Imre (med. univ.) minden vagyonából kifosztja, kihasználja 
hiszékenységét is.  

Van valami természetes és megrázó abban, hogy az egyszerő, életunt öreg felett 
átlép a kor – Gárdonyi ezt aprólékos, gondos lélekelemzéssel jeleníti meg. A realista 
képsorok hatását legfeljebb a szentimentálisra hangolt mese fordulatai csökkentik.  

Az író a félig polgárosult, félig konzervatív magyar társadalom fonákságait 
ostorozza itt. Látja az aulikus arisztokrácia (Mayer és társai) tartalmatlan életét, a 
polgárság felszínes kulturáltságát, gátlástalan törtetését; bírálataival a dzsentri 
ábrázolását egészíti ki irodalmunkban.”  

1978. Z. Szalai Sándor a Gárdonyi Géza kutatások egyik legjelentısebb tudora, 
írása (7): 

„Az öreg tekintetes címő regénye felemás – félig polgári, félig feudális – 
társadalom erkölcsi fonákságait ostorozza. A hazai polgárság felszínes 
kulturáltságát, kapzsiságát, csakúgy, mint az arisztokrácia tartalmatlan életét. De a 
gazdag cselekménynél fontosabb a jellemek összeütközésé. A regény központi hıse: 
fıvárosi környezetbe csöppent, pártagi nemes, de amíg ez a „vidékrıl jött”, lenézett 
ember tragikomikus helyzetekbe sodródik, hazardírozó veje a hiszékenységét 
kihasználva minden vagyonából kifosztja az öregurat. Van valami természetes, 
ugyanakkor megrendítı is abban, ahogy az „életunt” öreg felett átlép a történelem, 
hisz oly frappáns motiválással jeleníti meg bogaras-furcsa alakját az író. A záróötlet, 
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az Esti Hírlap 1904. július 7.-i számából kiollózott „rend ıri hír” szokatlan tömör 
építıelem: voltaképp kiindulópont volt a mő megírásához; de itt mővészi erejő 
akkord. Lehet, hogy a talaját vesztett, kisemmizett öregúr számúra nincs más út, 
mint az ırületé, élısdi környezetéhez – a nagylábon- élı; hivatására méltatlan 
orvoshoz vagy a külföldet majmoló, zsugori Mayerhez – mérten viszont mégiscsak 
Csurgó Károly a „tiszta” lélek,, aki utolsó filléreivel is az árva Zsuzsikát segíti. És 
nem lehet egyszerően megmosolyogni akkor sem; amikor betelepíti szobájába a 
méheket, s darázskıért járja a várost. Gárdonyi épp ezeken a pontokon enged némi 
kitekintést a meglehetısen fülledt levegıjő, nyomasztó világból. A realista képsorok 
erejét legfeljebb a kelleténél valamivel érzelmesebbre hangolt tónus csökkenti.” 

Elismerést érdemlı összegzés! 
1994. Irodalmi lexikonunkból (2): „Az öreg tekintetes (1905). Ebben a 

kisregényben tıle szokatlan határozottsággal vállal olyan hazai tradíciót, amely a 
„régi udvarház utolsó gazdájának” állandó újraköltésével búcsúzik a nemesi 
középosztálytól. Attól a kultúrát és polgári nemzetet teremtı rétegtıl, amely oly 
gyarló szerepekben kényszerül távozni a történelemtıl. A búcsú Gárdonyi Géza 
mővében is egyszerre elégikus és ironikus; ez az a hangnemvegyülék, amely 
egyszerre képes emlékeztetni a hajdani értékekre és ábrázolni hiányukat a jelenben. 
Gárdonyi Géza mőve attól lesz motívumokban gazdag, hogy nemcsak az idısíkokat 
szembesíti a jelen a történelemtıl és moráltól elidegenedett Pesttel azonosítódik, 
ezzel a „német-zsidó-magyar habarékkal”, ahol minden bensıséges érték és gesztus 
áruvá vagy gúny tárgyává válik.” 

2000. Alexa Károly (1) szerint „Az öreg tekintetes címő kisregénye (1905) 
célratörıen szerkesztett, tragikumában a korabeli irodalom legegyértelmőbb és 
legtisztább darabja. A „régi udvarház utolsó gazdájának” újraköltése a századvégi 
nagyváros elidegenedett, embertelen viszonyai között.” 

2005. A Nap Kiadó jelentıs sorozatot indított irodalmi alkotóink tiszteletére. A 
szerkesztı – az immár sajnos néhai – Domokos Mátyás. Rendkívüli felkészültségő, 
értékes ember, akivel barátságba kerültem, könyvbemutatóin vettem részt, szíves 
dedikációkat kaptam. Az In memoriam sorozat kötete: Gárdonyi Géza Halhatatlan 
csillagok. Válogatta, szerkesztette, összeállította: Z. Szalai Sándor, akinek 
fáradhatatlan munkássága révén Gárdonyi Gézát ragyogóan idézı írásmőveket 
köszönhetünk. A kötetbıl – tollából – (8) kiemeljük:  

„Gárdonyi új esztétikájának alapjegyei már Az öreg tekintetes címő regényében 
felfedezhetık. Nincs ebben a mőben egyetlen olyan mozzanat sem, amely az író 
személyes életére s normáira vall. Téves felfogás, hogy a falusi élet, a vidéki 
mentalitás és az úri középosztály dicsıítése ez – a városi értelmiség üres lelkiségével 
szemben. Melléfogás a nosztalgikus, romantikus antikapitalizmus belemagyarázása 
is. Ha úgy tetszik: egy veszendı réteg – a társadalom egy szelete – vergıdését s 



 128 

letőnését ábrázolja Gárdonyi, mély sajnálattal. Ebbıl azonban nem következik, hogy 
piedesztálra is emeli. A családi birtok eladására kényszerült öregúrnak vannak 
értékes, megbecsülendı erkölcsi tulajdonságai, de nem érti a megállíthatatlan 
változásokat.  

Gárdonyi hıse pusztulásában nem a múltat siratja, épp ellenkezıleg: az élet 
jövı felıli megközelítését fejezi ki, a bizonytalan és nem éppen vonzó jelenségekkel 
együtt. Csurgó Károly élı anakronizmus. Egy „ómagyar”, aki „kilép a képrámából, 
s leül az élık közé pipázni”. Osztozik a „hálátlan hazáról” szóló negyvennyolcas 
honvéd igazságán, ám az ı hazafiságának ez az egyetlen ismérve. Az új környezetben 
groteszk figura. Leánya nagy tapintattal gyámolítja, de nem óvhatja meg attól, hogy 
egyre nevetségesebbé váljék. A Körút nyüzsgése, esti fényárja ámulatba ejti, 
szokatlan zaja taszítja. Hovatovább nincs kivel barátkoznia. „Megrokkan, mint a 
régi ház”, amikor rádöbben veje könnyelmőségeire, aki a tervezett szanatórium 
utolsó tégláit is elkártyázza. 

Gárdonyi az avítt életmódot éppúgy ostorozza, mint a szeretet nélküli 
kapzsiságot, önzést. Csurgó jószívő a szellemileg is agg, zsugori Mayerrel 
ellentétben, de ez a jószívőség is végzete felé sodorja. Pazarlóan költekezik, az ivásba 
menekül, a koldulásig lealacsonyodik, az emberektıl elfordulva a méheket fogja be 
szobájába, amikor veje – Tardy doktor, a „rezzenéstelen”, hővös ember jó útra tér. 
Ha a társadalom egészét nem lehet megváltoztatni, az egyes embereket kell 
nemesebbé tenni a közönnyel, önzéssel szemben. „Nem Misererét énekelni, hanem 
Alleluját az emberi élet jövıjén – ez Gárdonyi naplóba jegyzett véleménye. – 
Vödrönként hordani a tiszta vizet a lecsapolhatatlan mocsárba.”  

A meghasonlott tekintetes úr végül az öngyilkosságot választja. Van ebben is, 
mint minden öngyilkosságban, szánalomra méltó mozzanat, de „nem rongy az élet, 
hogy el lehessen vetni” – mondja Gárdonyi másik hıse.” 

2010. Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes. A legújabb kiadvány idıszerő, 
köszönjük.  

A kísérı szöveg (3) igen jó: Gárdonyi egyik legmővészibb alkotása egy tragédia 
lélektana, melyben az idıs fıszereplıt saját családja, közönyös és lelkiismeretlen 
környezete forgatja ki vagyonából, emberségébıl s kergeti öngyilkosságba. A regény 
egyben kiváló társadalomrajz is a századelı magyarországi viszonyairól, illetıleg a 
vidék és fıváros ellentétrıl, a pusztuló dzsentrirıl valamint a polgárság felemás 
arcáról. A polgárság félmőveltségével, kapzsiságával szemben a vidékrıl jött, 
elmagányosodott, becsapott öregúr az egyetlen „tiszta lélek”, aki megcsalva, 
megalázva lép ki ebbıl az elviselhetetlen világból…” 

A regény befejezése: rendıri hír. Gárdonyi Géza a kritikai realizmus zenitjén 
áll. Igen, így van „Életunt öreg”. Ez közkedvelt állítás. Miért? Mi okból? Ki miatt? 
Mik az elızmények? – mert vannak, olvassuk figyelmesen Gárdonyi Géza 
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örökérvényő cselekvés-vonalát! A hír vége: „Tettének oka ismeretlen.” Ez 
fényévnyire van az igazságtól. A nagy író, Gárdonyi Géza közli, lelkiismeretesen az 
okokat. 

„Életunt öreg. Ma délután öt óra tájban a Ferenc József híd közelében egy öreg 
úriember vetette magát a Dunába. Csónakot késın tudtak keríteni. Este fogták ki a 
holttestét a Csepel-szigeten. Fábián István Práter utcai orvos felismerte benne 
Csurgó Károly volt földbirtokost. Pénzt nem találtak nála. Tettének oka ismeretlen.” 

Az álam, a társadalom, az egészségügy, a szociálpolitika, a család, stb, stb, stb. 
megoldhatja – meg kell oldania –, hogy az elıbbi helyzet soha többé ne forduljon elı. 
Aki id ıs – az is EMBER! 
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