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Gárdonyi Géza és Mikszáth Kálmán –  
forrásközlés bibloiterapeutáknak 

 
 

Szeretettel, megbecsüléssel magyar nyelv és irodalom tanáraimak: Gádoros 
Aranka, Czine Róza, Hyross Ferenc, Dr. Szabó János 

 

„Egy írót kitüntetni nem lehet sem diadalkapuval, sem koszorúkkal, úgy 
mint azzal, ha ıt mőveiben megismerik: ez a legnagyobb jutalma.” 

Mikszáth Kálmán 
 

A klasszikus magyar szépirodalom szeretetét édesanyám nıvérétıl, a magyar 
nyelv és irodalom, történelem, a német nyelv és irodalom tanárától, Gádoros 
Arankától „örököltem,”. Számomra is különös becsben áll (a magyar írók 
sorából) a XIX.-XX. századból Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza, 
Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Németh László, Sütı András, Fodor András, 
Tüskés Tibor. 

Gárdonyi Géza (Agárdpuszta, 1863. augusztus 3. – Eger, 1922. október 30.) 
és Mikszáth Kálmán (Szklabonya, 1847. január 16. – Budapest, 1910. május 28.) 
kapcsolatát „véletlenül” fedeztem fel. Szombathelyen, orvostudományi 
kongresszuson járva, ezúttal is elmentem az antikváriumba – Gárdonyi Géza 
köteteket kerestem. Többet kaptam, az egyik: Az én falum. Budapest, 1908. 
Lapozva – meglepetésemre – szép fogalmazású, kedves, tisztelgı ajánlás Mikszáth 
Kálmánnak! Még régebbi könyvre is bukkantam: Figurák. Budapest, 1890. a 
címoldal után: Elıszó. Írta Mikszáth Kálmán. E tény a két író igazi barátságát 
bizonyítja. Mikszáth Kálmán akkor 43 éves, Gárdonyi Gáza pedig 27. Az Elıszó 
szövegét csatolom. Remekmő, tartalomban, stílusban. Az utolsó három bekezdés 
különösen csodálatos – alapvetı igazságok, az ıszinteség és önzetlenség, emberség 
és bátorítás. 

Hadd főzzem hozzá: mind Az én falum, mind a Figurák kitőnı alkotás, jó 
olvasni, tanulságos és nagyon becsülendı emberszeretet csendül belılük. 

Salgótarjánban tartottam zeneterápiás bemutatót. A mővelıdési házban 
láttam és elkértem a kiadványt: Mikszáth Kálmán. Ajánló bibliográfia, 1960-
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1986. (Balassi Bálint Nógrád Megyei Könyvtár, Helyismereti részlege, 
Salgótarján, 1987.) A 24. oldalon, 160-as sorszámmal: „Scheiber Sándor Még 
egyszer a másvilági hírnökrıl. (Mikszáth elıdei és utódai.) = Filol. Közl. 3-4. 436-
437. 1. A másvilági hírnökrıl szóló történet különbözı forrásai és a Mikszáth 
anekdóta megjelenése Gárdonyi Géza: A holtat-kötı eskü c. novellájában.” 
(Bizony, sem a cikket, sem a novellát nem ismertem.) 

A Kiadóhoz fordultam. Így találkoztam kit őnı munkatársukkal, a segítıkész, 
lelkiismeretes Bodor Tibornéval, Beatrixszal. Azonnal kereste a folyóiratot, s 
abban a kért cikket. Egész rövid idı alatt megkaptam a szöveget, amelyet 
mellékelek. E helyen is nagyon köszönöm a kedves Hölgy jószívő 
együttmőködését – teljesebbé tette tanulmányom. 

A témakör, Mikszáth Kálmán és Gárdonyi Géza idıszakos találkozása 
további „felderítést” igényel. Remélhetıleg eredményes lesz. 

 
 
 
 
 
 
 


