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Magyar Mővészetterápia, 2010. 2. 135. 
 
Dr. Vértes László* 
 

Gárdonyi Gézáról – orvostörténelmi áttekintés  
 

A földi élet vége a halódás és a halál (az utóbbi lehet az elıbbi nélkül, pl. baleset 
miatt). A régi okmányokban sokszor olvashatjuk: a halál oka végelgyengülés. Már 
tudjuk, hogy mindig minden tragédiának konkrét oka(i) van(nak). Ma is adódik 
olyan eset, hogy egyértelmően nem tisztázott az ok. Bonaparte Napoleon és 
Wolfgang Amadeus Mozart esetében nincs egyértelmő bizonyítás. Hadd csatoljam 
korábbi álláspontom: 

 
„Mély fájdalommal tölt el az az igazságtalanság, hogy történelmünk nagy 

alakjait „öngyilkoltatjuk”. Titok, hogy miért. (Aza z bocsánat, tudni vélem. Jobb a 
hatalomnak, egyszerőbb az elhantolás, elméletben és tettekben is...) Tájékozódtam: 
József Attila biztosan nem lett öngyilkos. A Balatonszárszó és Balatonszemes közötti 
vasúti töltésen nem sodródott, nem sodródhatott a színészkirály, Latinovits Zoltán – 
akit életében soha meg nem bocsáthatóan nem tüntettek ki Kossuth-díjjal - a 
vagonok közé, saját akaratából. Szerencse, hogy létezik vasút... Mert amikor még 
nem volt, akkor vadkan jött, Zrínyi Miklóst választ va éppen agyarára... Gróf 
Széchenyi Istvánt illetıen orvosi-tudományos-szakmai és logikai érvekkel 
bizonyítottam az önkezőség vádjának tarthatatlanságát. (Átok, hogy a fizika és a 
biologia milyen tényszerő tudomány!!)” 

 
Gárdonyi Géza 1863-tól 1922-ig, tehát 59 évet élt. (Sok jeles kortársa földi léte 

lényegesen hosszabb ideig tartott.)  
A nagy íróról több könyvem van, ezekbıl kíséreltem meg tájékozódni. Kiderült, 

hogy többnyire igen rövid, általánosságokat tartalmazó részt csatoltak a szerzık. 
Ennek egyik oka lehet, hogy nincsenek orvosi dokumentumok (vagy lappangnak). 

Természetszerőleg elıször szeretett fia, József szövegét kerestem („Az élı 
Gárdonyi”). Több orvos látogatott a gyengéhez (a beteg szó nem merült föl), konkrét 
orvosi vélemény nincs. 

 
„Az utolsó öröm 
(1922. április 18.-október 30.) 

                                              
* fıorvos, egyetemi oktató, a Magyar Orvostörténelmi Társaság vezetıségi tagja, a Magyar Irodalomtörténeti 

Társaság tagja 
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Miközben kiadói perének egyezségi tárgyalásai folytak, terítettem elébe azt a 
gondolatot: fiatalkori írásainak szétfújt szénáját-szalmáját is rendezhetnénk egy 
gereblyézéssel. Essünk át végre azon is. Az új szerzıi jogi törvény ereje durvább 
büntetı kézzel csap a kiadóra és jogbitorlóra, mint a régi.  

Elıkeresgéltük hát a régi leveleket, írásokat. cédulákat, s barátságos hangon 
kérte Gárdonyi zöld korszaka termékeinek visszaadására Múzeum körúti 
vállalkozóját. 

A cég a kiadók konok ragaszkodásával ásta karmait Gárdonyi salátáiba. A régi 
levelezéseket elkezdtük kiásni a porból, s közben a véletlen elıfordította a Világjáró 
angol kéziratát. A kéziratból kiderült, hogy a Gárdonyi-szöveg és a forgalombon 
lévı könyv között némi eltérések tünedeznek elı, fıként a jó ízlés rovására: hogy 
mást ne említsek, Ali basa rózsáskertjében az eredeti Gárdonyiban több a 
fügefalevél. És hogy Gárdonyi sohasem írta a könyvre a nevét, hanem Sir Mummery 
Róbert kockás ruhájával takargatta szerzıségét. Továbbá, hogy a könyvet a kiadó 
nem örökáron szerezte.  

Gárdonyi újra perbe szállt. Új pere csak a perfelvételi tárgyalást érte meg. A 
kiadó visszavonult. Látta, hogy Mummery minden erejével Gárdonyi karjába 
kapaszkodik.  

A mentıötlet:  
„Felajánlom Gárdonyinak a többi kötetet is, ha fizet.” 
Szóval: pénzt! 
Gárdonyi csak ezt várta. Erre számított.  
Kiegyezkedtek.  
A kiadó kapott pénzt!  
Fél évvel az egyezség után!  
Kapott két villamosjegy árát, – mert a pénzünk közben leromlott.  
Sajnos, Gárdonyi Géza már nem örülhetett munkái óhajtva óhajtott 

visszaszerzésének. Az egyezség levele aznap reggel érkezett Egerbe, mikor Gárdonyi 
Géza gyászlobogóit tőzködték, dugdosták kifelé a városban az egri házakra és 
kötözgették a gyászfátylakat a város utcai lámpásaira. Azon a napon, mikor már a 
hajnali órákban fürge kezek ragasztották a falakra a város gyászkeretes plakátjait: 

 
„GÁRDONYI GÉZA 

MEGHALT 

A nagy nevő írót városunk halottjának tekinti! 
Tőzzétek ki a gyászlobogót! 

Szerdán délelıtt jöjjetek temetésére! 

A városi tanács.” 
 
Gárdonyi utolsó órái  
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Megtört testtel pusztult bele a nemzeti viharba. Rejtett lelkébıl sohse lehetett 
kiérezni, mi fáj, mi bántja. A test fájdalmai vagy hazája széttépett, elmúlt darabjai 
szakadoznak-e ki szívébıl, és omlasztják össze ıt is. Csak amikor már orvosai elıtt is 
menthetetlenül és letagadhatatlanul nyilvánvalóvá vált, hogy Gárdonyi Géza 
ravatala is bele fog emelkedni majd a történelmi korszak gyászába. – akkor ismerte 
meg a család a kegyetlen és elháríthatatlan végzetet.  

Nem volt beteg, igazi beteg.  
Feküdt ı máskor is egész délutánokat az íróasztala elıtt hosszában nyúló 

díványán. Ha olvasott, többnyire fekve olvasott.  
Egyre gyengébbnek érezte magát. De azért fönt járt. Tett-vett. Dolgozgatott. 

Mindennap egy-két lapot írt utolsó regényén, a Bibin.  
Máskor is megtörtént, hogy szobájából nem lépett ki. Annyira megtörtént, hogy 

néha fél év is elmúlt anélkül, hogy az utcai vaskapu szárnyát kinyitotta volna. 1922. 
október 13.-áról kelt utolsó bejegyzése a naplójába:  

„Csepergıs (idı). Feküdtem.”  
Ez a pár szó az életírása végsıje.  
Többé nem látta mőhelye íróasztalát.  
Október 14.-én már ágyában maradt.  
Vendégek érkeztek. Kedélyeskedett, tréfált velök az utolsó napokig. A ciszterci 

tanárok (Werner Adolf. Torday Ányos) jártak nála, meg az egri orvosok.  
Egerben nem volt orvos, ki föl ne jött volna hozzá. Nézték, hallgatták, 

tapogatták, vizsgálgatták kutató orvosi szemmel, orvosi füllel és baráti kedvességgel, 
szívességgel.  

A család csak testi elgyengülésnek vélte állapotát. Az orvosok bizonyára 
korábban látták a véget.  

Az utolsó napon elveszett a látása. Pipáját már más gyújtotta meg. Édesanyja 
mondta is neki:  

- Ugyan, ne pipálj már. Legalább addig, míg beteg vagy. Az is csak ront rajtad.  
- Nézze, édesanyám. Inkább élek én egy hétig, de jól, mint két hétig, de rosszul.  
Ebben a szavában éreztem elıször, hogy érzi a halált. Utána uzsonnakor még 

tetézte balsejtelmemet:  
- Szinte hihetetlen, hogy én ebbıl a gyenge állapotomból valaha talpra álljak. 

Ugyan, gyújtsd fel már azt a villanyt.  
A villany égett a szobában. Az összes körte ontotta a fényt. Nem látta.  
1922. október 30.-án délután már számára nem égett földi fény. Éjfélkor 

elbúcsúztunk. Szokás szerint megcsókoltuk. Így búcsúztunk minden este. Akkor is.  
- Jó éjszakát. kedveseim! – mondotta.  
Ezek voltak utolsó szaval.  
S többé nem láttam az élı Gárdonyit. Az apámat, akit annyira szerettem.  



 138 

A temetését se láttam. Éreztem. Mások látták. Megírták. Én csak ott voltam és 
fölvánszorogtam egy bronzkoporsó után a bástyára, ahol föld hullott reá. Az egri 
hısök szentelt földje. 

Végrendelete 
Felbontom a nyilvánosság elıtt.  
Nehéz szívvel, mert nem tartottam meg a végakaratát.  
Nem kívánt pompás temetést, csak egyszerőséget. Hogy egy pap barátja 

szentelje ıt be éjszakának idején, s ne legyen ott se nép, se ismerısök, csak a család. 
Milyen szép is lesz az: temetés fáklyafény mellett! Csillagfény mellett. Amint 
ravatala ott áll a kertjében: virágai között, saját maga nevelte fáinak lombjai alatt, 
vagy télen a havon, mikor a városra rászakad a fehér gyapjúpalást, s abban a 
mérhetetlen vakító fehérségben emelkedik fönt a vár melletti halmon egy fekete 
ravatal.  

Sokat elgyönyörködött képzelgésében.  
Megírta a néhány gondolatot is, mit mondjon majd Isten szolgája a családnak 

vigasztalásul.  
Nem így történt.  
Nem ragadhattam ki koporsóját akkor, amikor Eger város Gárdonyinak 

(Torday Ányos ciszterci tanár ötletébıl) olyan sírhelyet szánt, hogy fájdalmamban is 
éreznem kellett a fenséges értelmő gondolatot s mellette Gárdonyi végakarata 
eltörpülését. Éreznem, hogy a sírhely, az egri várbástya, Gárdonyinak nem temetıje 
lesz, hanem megdicsıülése. Éreznem, hogy mikor városa azt a hısök vérétıl áztatott 
területet földjébıl kiszakítja és Gárdonyinak adja, vele Gárdonyi nevét örökre 
sugároztatja majd a városra, a nemzetre, régi nagy házára, és mindenüvé, ahol 
mőveit olvassák.  

Sírhely... az egri Bebek-bástya.  
Nem vágyott ı e magasságra. Nem áhítozhatott e lélekrezdítı szép gondolatra.  
Gárdonyi a sírhelyét másutt jelölte, mérte ki.  
Azon a helyen, ahol dolgozott.  
Az íróasztalánál. Az íróasztala mellett.  
Azt kívánta:  
„Íróasztalom legyen a síremlékem. Az az íróasztalom, ahol gondolataim testet 

öltöttek. Ahol a lelkem és szívem minden érzése átömlött tollam vonásaiba.”  
A Bebek-bástya magassága érzésem szerint ez utolsó kívánságát, vágyát 

sugározza.  
Az íróasztala lett az örök síremléke.” 
Margóczy Klára a diákok számára állított össze könyvet: Gárdonyi Géza. Tóth 

Könyvkereskedés és Kiadó, Debrecen, évszám nélkül. A „Halála” cím ő fejezet (124 
oldal) néhány sor, ezt megértjük a célzott olvasó korosztály miatt.  
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„Halála 
1922-ben hal meg Egerben, a város nagy pompával temeti el: mindez az író 

végakarata ellenére történik így. İ azt szerette volna, ha csendben, éjszaka kerül 
örök nyugalomra. Sírhelyéül az íróasztala alatti helyet jelölte meg. Ám a város az 
egri várba temettette el. Ez méltó emlék a nagy író számára.” 

Lipp Tamás kitőnı, értékes kötetet állított össze: Így élt Gárdonyi Géza (Móra 
Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1989.). Gondos a következı részlete is:  

 
„Gárdonyi 1922. tavaszán még ki-kiül a kertbe kedves virágai közé. 

Szemlélıdik, pipázgat, jegyezget. Ha jó napja van, egy-két oldallal elırébb jut 
Lukács pap történetével. De azért már gyakran betegeskedik. Néha napokig ágyban 
marad, vagy csak délben kel fel, mikor Mila átjön takarítani. Nyáron filmesek 
érkeznek Egerbe, a Göre Gábor bíró uram legújabb eresztése címő filmszkeccset 
forgatják. Az írót is kamera elé ültetik. Nagy karosszékben, házikabátban, könyvvel 
kezében örökíti meg a felvevıgép. (Sajnos a film elveszett.) Gárdonyi a felvétel után 
újra ágynak dıl. Mila ápolja, vigasztalja. Eljön az ısz is. „1922. október 13. 
Csepegıs idı. Feküdtem" – írja a naplójába. Ezek az utolsó sorai. Többé nem kel föl. 
Barátja, Setét Sándor orvost hív, aki megállapítja: vesebaj, májbaj. Gárdonyi nem 
hiszi el. Légrády Ottó, a Pesti Hírlap fıszerkesztıje azonnal Pestre akarja 
szállíttatni. Gárdonyi nem egyezik bele.  

Október 30.-án, délelıtt az író édesanyja megy be a hálószobába, hogy megrakja 
a kandallót. Mila ott ül az író mellett.  

- Hagyja pihenni ! – mondja az öregasszony.  
Gárdonyi magához hívja Milát. Megfogja a kezét.  
- Mindennek vége. Szép volt... Mila sír.  
Délután Setét Sándor jön fel. Gárdonyi megörül neki. A pipáját kéri. Setét 

meggyújtja s az író kezébe adja.  
- Sándor, itt baj van – mondja Gárdonyi. – Nem látom a füstöt.  
Este ott állnak az ágy körül: Mila, a család és a barátok. Éjfélkor a beteg 

magához tér, s ahogyan mindennap szokta, elbúcsúzik fiaitól és az édesanyjától:  
- Jó éjszakát, kedveseim!  
Hajnalban tér örök nyugovóra.  
Végrendeletében meghagyta, hogy csöndben, éjszaka temessék el. Ne legyen ott 

se nép, se ismerısök, csak a család. Ne lobogjanak fáklyák, csak a csillagok. 
Sírhelyét az íróasztala alatt jelölte ki.  

Nem így történt. Tordai Ányos cisztercita tanár vezetésével, nagy pompával 
temették. Sok nép volt, és fáklyák is lobogtak. Sírhelye pedig az egri vár Bebek 
bástyája lett.  



 140 

Talán csak abban lelte volna örömét, hogy egy kisfiú – legalábbis így beszélik –, 
miután a díszes közönség elszéledt, odalopózott a frissen felhantolt sírhoz, s 
meggyújtotta a magával hozott gyertyát. De ezt az apró, fényes pontot a 
Királyszékr ıl már nem vette észre senki.” 

 
Váth János költı, író Gárdonyi Géza életrajza címő tanulmányát a Gárdonyi 

Géza Irodalmi Társaság országos pályázatán elsı díjjal jutalmaztak. A szöveg 
Szombathelyen, 1929-ben jelent meg a Dunánmtúli Tanító Lapja Könyvtárának 2. 
számaként. Részlete: „Utolsó éveit megrontották a kiadójával folytatott pörök 
izgalmai. Ez a pör vitte a sírba is. Pestre utaztában megfázott. Sokáig lázaskodott, 
betegeskedett az „egri remete, a legendák hıse”. Hasztalan áldoztak éjjeleket ápolói, 
orvosai, jóbarátai, valóságosan a másvilágba aludt.” 

Z. Szalay László Gárdonyi Géza életmővének egyik kiemelkedı kutatója, 
ismerıje, bemutatója. Gárdonyi Géza címő sokoldalú elemzı kötetébıl 
(Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977. 283. oldal):  

„Elburjánzott szív-, máj- és vesebántalmait, napról napra gyengült látását, ki-
kihagyó gondolkozását egy ideig hozzátartozói elıtt is elhallgatta Gárdonyi, de 
amikor már alig vánszorgott, be kellett vallania. Többnyire csak a rézágyán 
pipázgatott. A Pesti Hírlap vezetıi külön vasúti kocsiban vitették volna 
szanatóriumba, vállalva minden költséget, de a bizalmas barát, dr. Setét Sándor sem 
tudta már rábírni otthona elhagyására.  

A lap olvasói, akik vasárnap még a folytatást ígérı regényrészletre figyeltek, a 
következı számból már arról értesültek, hogy ötvenkilenc éves korában, 1922. 
október 30.-án, hétfıre virradó éjjel elhunyt Gárdonyi Géza.  

Eger saját halottjának tekintette. A líceum dísztermében ravatalozták fel, s 
tízezrek járultak bronzkoporsójához az ország minden tájáról.  

Fölkészült a nagy útra. Meghagyta családjának, hogy egyszerő, szinte 
észrevétlen temetést kíván. Kérése a természettel egybeolvadni kész fölfogásának 
felelt meg. végóráján is elhárította a papi kenetes igyekezetet, a gyászszertartás 
mégis Tordai Ányos cisztercita tanár elgondolása szerint zajlott le.  

Fölöttébb szerény végakaratával ellentétben, látványos pompával temették, s az 
egri várban helyezték örök nyugalomra.  

Hosszú ideig fakereszt és fakerítés jelölte sírját a Bebek bástyán. Átlátszó lombú 
fák, akácok közt. A kegyeleti érdek módosított rajta: maradandóbbra cserélte.  

Lakóházát múzeummá nyilvánították. Télen-nyáron nyitva áll minden 
látogatója elıtt.” 

Sajnos, nem találtam orvostörténeti kutatásaimban Gárdonyi Gézára vonatkozó 
megbetegedések leírását. Dr. Setét Sándor nevével sem találkoztam; természetesen 
tovább folytatom a keresést. 
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Általános és irodalmi lexikonokban bizonyára találok támpontot, gondoltam. 
Többet is lapozva, egyetlen egy (!) hely akadt – Tolnai új világlexikona, ötödik kötet, 
Budapest, 1926. 210. oldal –. Gárdonyi Géza halála után 4 évvel adták ki, így 
remélhetıleg pontos a tény: „halálát hosszú betegeskedés elızte meg”. 

Gárdonyi Géza barátja, orvosa Egerben Dr. Glósz Kálmán volt (1863. október 
8. – 1927. május 16. Mindketten tehát ugyanazon évben születtek, az orvos 5 évvel 
élte túl az írót.) Glósz Kálmánról közleményem jelent meg a Magyar Mentésügy 
címő szakfolyóiratban (2005. XXV. évfolyam, 3-4. szám, 104-107. oldal). A szíves 
közzétételt e helyen is köszönöm Dr. Puskás Tivadar régióvezetı igazgató 
fıorvosnak. Orvostörténeti tanulmányomból: 

„Glósz Kálmán életének, orvosi tevékenységének érdekes színfoltja volt az 1896-
ban Egerbe telepedett nagy íróval, Gárdonyi Gézával való barátsága. Glósz Kálmán 
fıorvos bizonyára a gyógyítómunka során került elıször kapcsolatba az íróval. 
Gárdonyi Géza ugyanis beteges ember volt, s szüksége volt állandó orvosi 
felügyeletre. Az orvos-beteg kapcsolat az évek során meleg barátsággá alakult, s 
Glósz Kálmán az író legmeghittebb barátai közé tartozott. Féltıen gondoskodott az 
író egészségének óvásáról. Talán a következı történet is jól bizonyítja ezt. Az írót 
egy idıben állandó fejfájás kínozta, amelynek okát nem tudta. Amikor egy 
alkalommal fıorvos barátja megvizsgálta a szemét, kiderült, hogy az író szeme 
gyenge, s szemüveget kellene viselnie. Miután orvosa javaslatára ezt meg is tette, 
fejfájása elmúlt.” 

Konkrétan mi volt Gárdonyi Géza betegsége (diagnosisa, -i)? Amíg nem 
derülnek ki szakmai tények, feltevésekre, valószínőségekre hivatkozhatunk. Biztos 
kórokozó volt a láncpipázás. Óriási terhet rakott a szívre, a vérkeringésre, így az 
egész szervezetre. A leírásokból tudjuk, hogy a dolgozószobának nem volt ablaka, 
csak 1 ajtaja. Az író tehát – köztudott lakásba zárkozottsága miatt – állandó 
füsttömegben élt. Ez megviselte tüdejét, a kisvérkört és további súlyos reakciókat 
okozott. Vérkeringési elégtelenség lehetett a tragikus végzet. 

Meggyızıdésem, hogy a nikotin, kátrány, stb. abstinention sokkal hosszabb 
élettartamot biztosított volna. 

 


