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Gárdonyi Gézáról – Váth János 
 

Váth János költı, író. Pedagógus, iskola igazgató. A Balaton rajongójaként 
írt alkotásai – is – a legjelesebb mővészi alkotásokhoz csatlakoznak. Igen sok 
értékes kötete jelent meg. 

A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság alelnöke. 
Lexikonból: 
„Váth János; eredeti nevén Horváth (Balatonkenese, 1887. március 3. - 1962. 

április 6., Balatonalmádi): író. Balatonkenesén és Budapesten tanult; tanítói 
oklevelet szerzett. Több helyen tanított, hosszabb ideig Balatonalmádiban volt 
igazgató-tanító. 1935-ben tanfelügyelı lett. A Balaton írója, fıleg rövidebb 
karcolat jellegő írásai és lírai hangulatú leírásai értékesek. Írásait fıleg a 
dunántúli lapok közölték.” (Magyar Irodalmi lexikon  harmadik kötet. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1965. 506. oldal.) 

Váth János; Horváth (Balatonkenese, 1887. március 3. - Balatonalmádi, 
1962. április 6.): író. Csurgón tanítói oklevelet szerzett. Több helyen tanított, 
hosszabb ideig Balatonalmádiban volt igazgató-tanító. 1935-tıl tanfelügyelı. 
Írásainak fı témája a Balaton-vidék múltja és jelene, természeti szépsége és 
emberi világa. 1937-ben munkáit a Balatoni Szövetség jelentette meg.” (Új 
magyar irodalmi lexikon, 3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994. 2230. oldal.) 

„Váth János; Horváth, *Balatonkenese, l887. március 3., �Balatonalmádi 
1962. április 6.: író. – Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság alelnöke. – Az egri, 
majd a csurgói tanítóképzı intézetben tanult, Csurgón tanítói oklevelet szerzett. 
1908-tól Balatonvilágoson, 1909-tıl Láziban, 1910-ben Vörsön, 1910-tıl 
Vindornyalakon, 1916-19-ben Vináron felekezeti, illetve községi tanító volt. 1919. 
szept.-tıl a balatonalmádi állami elemi iskola igazgató-tanítója, 1935-tıl 
tanfelügyelı, 1939-ben nyugdíjazták. Írásainak fı témája a Balaton-vidék múltja 
és jelene, természeti szépsége és emberi világa. A Nemzedékek (1917-tıl) és a 
Vidéki írók (1925) címő sorozatok szerkesztıje.” (Új magyar életrajzi lexikon, 
VI. Budapest, 2007. 1147. oldal.) 
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E helyen mutatjuk be Váth János egyik – elsı díjas – tanulmányát (l. belsı 

címoldal képét). Az egyik legjobb, gondos alapos összeállítás nagy írónk 
életútjáról. Reális, kritikus, egyúttal tisztelı, becsülı alkotás. Az életrajzi vázlat 
után kibontakozik elıttünk Gárdonyi Géza világa, ars poeticája, a nagy regények 
örökérvényő gondolatsora. Szó esik a családtagokról, mindenekelıtt méltatva a 
csodálatos édesanyát, Nagy Teréziát. Igaz barátok, Tömörkény István, Pósa 
Lajos, Mikszáth Kálmán, Dankó Pista. Rendszeres vendégség Jókai Mór, Jókai 
Róza házában. Egerben lévı otthona elıtt az utca még életében az İ nevét kapta. 
A mővek alakjai: megindítóan kedves leányportrék, felküzdı férfi hısök, 
bronzba öntött parasztok. Költıként szavai: „A vers örök, mint minden, ami égi.” 

A Vigilia címő folyóirat 1962. áprilisi lapszáma a 250-252. oldalon Kunszery 
Gyula tartalmilag és stílusában rendkívül szép köszöntı tanulmánya: Váth János 
hetvenöt éves. Érdemes olvasni – jó szívvel ajánljuk. 

Váth János mőveibıl már adtak ki 10 kötetet 1929. és 1932. között. 2012-ben 
lesz a 125. születési és 50. búcsúzási évforduló. Kérem, javaslom – állami, 
társadalmi, megyei, városi irodalom és Balaton kedvelıknek a kritikai összes 
kiadást. 

 
 
 
 


