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Herman Ottó és Gárdonyi Géza  
A polihisztor 175 éve született  

 
„Legyünk büszkék arra, amik 
voltunk s igyekezzünk különbek 
lenni annál, ami vagyunk!” 

Herman Ottó 
 
Történelmünk két jeles alkotója, a tudós Herman Ottó és a mővész Gárdonyi 

Géza idıszakos kapcsolatait vázoljuk. A jelen idıpont alkalma: Herman Ottó 175 
évvel ezelıtt született (Breznóbánya, 1835. július 26.). 

 

—————————  � �  ————————— 
 

Az Új magyar életrajzi lexikon (III., Magyar Könyvk lub, Budapest, 2002. 
243. oldal) Herman Ottó bemutatásából emeljük ki: „Póktani kutatásaival 
elnyerte a külföldi szakkörök elismerését.” „… a Magyar Természettudományi 
Társulat megbízta a magyarországi pókfauna megírásával, ezért 1874-ben 
Budapestre költözött.” A fı mővek sorában: „Magyarország pókfaunája, I-II. 
(Budapest,1876-1879., német szöveggel is). 

Gárdonyi Géza az egyetemes szépirodalom zenitjén áll. Író, költ ı, orgonán 
játszik, újságíró, karddal vív, szövegíró. Még pókfajtával is foglalkozik. 

Az elıbbiek alapján nem meglepı a tudós tanusítványa a mővész pók-
figyelésérıl. 

Herman Ottó 1898. április 3.-án Budapesten, a Nemzeti Múzeumban írta 
sorait – különösen kedves megjegyzéssel neve alatt, ti. a pókászok 
atyamestereként. A szöveg szerint Gárdonyi Géza „írótársam” a Budapesti 
Hírlap 1898. évi 91. számában „Csonka pók” címmel tárcát közölt – leírta a 
bikapókok ritkább faját. Ehhez „csupán közvetlen megfigyelése” adott 
lehetıséget. 

Csatoljuk a Biológiai Lexikon (elsı kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. 
270. oldal) sorait:  

„bikapók (Eresidae): � a fıpókok alrendjének egyik családja. Hazánkban a 
~ közül csupán egyetlen faj, a bikapók (Eresus cinnabarinus) él. A ~ zömök 

                                              
* fıorvos, egyetemi oktató, biblioterapeuta, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja 
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termetőek, lábuk vastag. Szemeik 3 sorban állnak. Többnyire az erıs ivari 
kétalakúság jellemzi ıket. A hazai faj dombvidéken, napsütötte helyeken él; nem 
gyakori, fekete színe révén azonban meglehetısen közismert. A hím potroha 
tőzvörös, 4 kerek fekete folt dísziti. Kóborló. A nıstény koromfekete, néhány cm 
mély, szövedékkel bélelt tárnában lakik.” 

—————————  � �  ————————— 
 

Gárdonyi Géza kreativitásának egyik helyszíne Szeged, ahol kedves barátai 
közé tartozott Pósa Lajos, Tömörkény István, Dankó Pista. A nagy író egyik fia, 
József 1935-ben kiadott könyve: Dankó Pista A Kairosz Kiadó Budapesten, 2008-
ban új kiadást nyújtott az érdeklıdıknek. A 74-75. oldalon: „Éljen Herman 
Ottó”! Íme: 

"Herman Ottó képviselıjelölt Szegeden. Valóban hiányzott a város 
pennarágói közül ez a tudós fej. Szinte jólesın gondolt rá mindenki: lesz az ifjú 
bohémeknek egy élı szobra, akire majd csodálattal tekintenek. 

Csak ott volt a hiba, hogy Heretan Ottó a 48-as párt zászlaját lobogtatva 
jelentkezett Szegeden, a város 11. kerületében. No meg az is baj volt, hogy a 
halászat és pókászat nagysugarát Pósa Lajos mutatta be a hordó tetejérıl a 
szegedieknek. A Pósa-féle bemutató színhelye a Páva-parlament. Így hívták a 
városháza mögötti barátságos kurtakocsmát, melynek a cégére a cifra tollú 
madár. Ebbıl a Páva vendéglıbıl intézıdött a szegedi függetlenségi párt sorsa 
talán Árpád apánk bejövetele óta, ha ugyan akkor már élt a 48-as párt. Pósa 
beajánlása nem volt a legsikeresebb. Inkább rontott a jelölı helyzetén, mint 
segített. Mert Gárdonyi Géza feljegyzése szerint így hangzott:  

Tisztelt Polgártársak!  
Köszönöm, hogy eljöttetek. Mert ha nem jöttetek volna el, a népgyőlést 

nálatok nélkül nem lehetett volna megtartanunk. Bemutatom nektek Herman 
Ottó képviselıjelöltünket, a világhírő bogaras embert, aki nappal is bogarászik és 
most az a bogara, hogy válasszuk meg ıt képviselınknek a sok bogarászásért. 
Hálából. Azt hiszem, egy véleményen vagyunk, tisztelt polgártársak: 
Megválasztjuk. Éljen Herman Ottó, szeretett képviselınk!!!  

Az éljenzés gyengén visszhangzott.  
Herman Ottó beszéde sem a legkiválóbb. Túlságosan elıtörtetett a 

mondatokból a tudós. No meg a sok rrrr bető, amelyeket oly hosszan és nagy 
kedvteléssel berregtetett az elméleti ember, mintha a motorrrrbicikli hárrrom 
évtizeddel elızıleg az ı korrrtesútján prrrróbálta volna ki el ıszörrrr a 
fülrrrrecsegtetést.  
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És még valami volt, ami megrontotta a programbeszédet. Herman Ottó így 
kezdte:  

- Polgárok! A 48-as szabadságharc egy katonája szól hozzátok. Elhoztam a 
harc zászlaját, hogy meglobogtassam felétek. A dicsı idık koronája 1848.  

- Nekünk az 1800! – vágta közbe az ellenfél egy rókahájú kortese. A polgárok 
megértették.  

- Veszélyben a mandátum! – suttogták Herman hívei.  
Gárdonyi Géza Dankó Pistával akaszkodott össze a mandátum megmentése 

érdekében. Gárdonyi nótaszöveget furfangoskodott ki Herman Ottó 
támogatására.  

A lovamnak mi jutott eszébe.  
Kormánypárti tollat tett a fejébe.  
Hallod lovam, ne hagyd el a gazdádat,  
Bolond volnál, ha beállnál szamárnak.  

A nótát Dankó zeneszerzı pendítette négy húrra. El is játszotta a Pillében. 
Húzta csárdásnak talp alá. A szegediek meg is tanulták. Gyakran lehetett látni 
esténként a Szabadkai sugárúton, egy-egy bokor csupaszáj legényt. amint 
jókedvében a süvege alól kiordítja a dalt Éljen Herman Ottó! befejezéssel. 
Ilyenkor a rendırzı az utcán mindig hátat fordított, nehogy meg kelljen hallania, 
lévén az ı gazdája megátalkodott 67-es párti.  

De bizony a nóta se használt. Az ordítás se használt. A rendıri jóakarat se 
használt.  

Herman Ottó a híres paprikavárosban éppenhogy az ajánláshoz szükséges 
tíz-egynéhány ajánlást szerezte össze. Végül is átnyergelt Törökszentmiklósra, 
honnan egyhangú lelkesedéssel küldték a parlamentbe (1889. ápr. 19.), Dankó-
nóta nélkül is. Gárdonyi-szöveg nélkül is." 

Csongor Gyızı Dankó Pista életmővének kíváló kutatója „Dankó Pista” 
címő kötetét a Dankó Pista emlékbizottság Szegeden, 1958-ban adta ki. Gárdonyi 
Géza számos versét Dankó Pista zenésítette meg. A 42. oldalról olvashatunk a 
közös mővekrıl. Az egyik: A lovamnak mi jut eszébe. Választó csárdás, Herman 
Ottó támogatására. 
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