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GÁRDONYI GÉZA. 

Irta : ZSIGMOND FEBENC. 

Élete. Született 1863 aug. 3-án Agárdpusztán (Fehér m.). Aty ja 
Czigler Sándor lakatos-mester, k i t nyugtalan természete sűrűn késztet 
lakóhelyváltoztatásra. így Gárdonyi hétéves koráig meglakja Agárdot , 
Pá tká t , Székesfehérvárt, Pestet, Sályt. Középiskolai tanulmányait Sáros-
patakon, Pesten és az egri tanítóképzőben végezte. Tanítóskodott I iarádon 
(Somogy m.), Dovecseren (Veszprém m.), Sárváron (Vas m.). Huszonkét-
éves korában hír lapíróvá lett, mint a győri Hazánk főmunkatársa. 1885-
től három éven á t szerkesztette a Taní tóbarát c. havi folyóiratot. 1887-ben 
a közópisk. tanárképző növendéke volt. Ezidő alatt k iadta a Néptanítók Nap -
tá rá t 1886- 1888. 1888-tól a Szegedi Híradónál, 1890-ben a Szegedi Napló-
nál, 1891-ben az Arad És Vidékénél dolgozott, 1891 dee.-ben Pestre m e n t 
a Magyar Hír laphoz. Pár óv múlva Egerbe költözött s azóta ál landóan 
ot t lakik, nyugalmas visszavonultságban, de buzgó irodalmi munkásság 
közepette. Tagja a Petőfi-Társaságnak, 1903 óta a Kisfaludy-Társaságnak, 
1910 óta a M. T. Akadémiának. 

Munkái. 1. Álmodozó szerelem. Regény. Győri Közlöny. 1886. — 
2. Szerelmes törtenetek. 1886. — 3. Száz novella. (Csak húsz jelent meg) 
I- I I . f. Győr. 1888. —- 4. Félkerekü apostol. Regény. Szegedi Hi radó . 
1889. — 5. Figurák. Furcsa emberekről, furcsa his tóriák. 1890. — 6. A leg-
feketébb Afrikában. Stanley paródiája. Szegedi Napló. 1890. (könyvalak-
ban : A világjáró angol. Humoros regény. 1894.) s folytatása : 7. A bronz-
hercegnő. U. o. és Arad És Vidéke. 1891. —• 8. A lámpás. Regény. Nem-
zeti Iskola. 1894. (Könyvalakban 1897.) — 9. A báró lelke. Regény. 1894. — 
10. Novellák. I—II . k. 1894. — 11. Tárcák. 1S94. — 12. Április. Költemé-
nyek. 1894. — 13. A Pöhölyék életéből. Falusi tör ténet . 1895. — 14—21 
Göre Gábor biró úr könyvei : Göre Gábor bíró úr könyve, A pesti ú r , 
A Kátsa, Veszödelmek, Durbints sógor, Göre Martsa lakodalma, Tapasz-
talatok a nagy kiállí tásról, Bojgás az világba. 1895—1899. — 22. Igaz-
ság a földön. Legenda. Szeged 1896. — 23. Két menyasszony és más el-
beszélések. 1897. — 24. Az én falum I—II . k. 1898. — 25. A kékszemű 
Dávidkáné. Regény. 1899. — 26. Tizenkét novella. 1901. — 27. Egri csil-
lagok I—II . k. Regény. 1901. — 28. A bor. Falusi tör t . 3 felv. (Nemzeti 
Színház. 1901 márc. 29.). — 29. Karácsonyi álom. Betlehemes-játék 3 felv. 
(U. o. 1901 dec. 13.) — 30. A láthatatlan ember. Begény. 1902. — 31. 
Az a hatalmas harmadik. Regény. 1903. — 32. Annuska. Vígjáték 3 felv. 

Irodalomtörténet. 7 



LOO 
TANULMÁNYOK. 

(Nemzeti Színház. 1903 jan . 9.) — 33. Fűzfalevél, nyárfalevél. Költemé-
nyek. 1904. — 34. Az öreg tekintetes. Regény. 1905. — 35. Fehér Anna. 
Betyártörténet 3 felv. (Király Színház 1905 nov. 24.) — 36. Zéta. Szín-
padra te t t regény 3 felv. (Nemzeti Színház 1905 dee. 17.) — 37. Két katica-
bogár. Elbeszélések. 1906. — 38. Fekete nap. Történet a szabadságharc-
ból 3 felv. (Főv. nyár i szính. 1906 júl. 7.) — 39. Ábel és Eszter. Regény. 
1907. — 40. Átkozott józanság ! Elbeszélések. 1907. — 41. Isten rabjai. 
Regény. 1908. — 42. Mi erősebb a halálnál ? Elbeszélések. 1909. — 43. 
I'alusi verebek. Köznapi tör ténet 3 felv. (Nemzeti Színház. 1909 jan . 8.) — 
44. Hosszúhajú veszedelem. Agglegény elbeszélések. 1912. — 45. Messze 
van odáig. Elbeszélések. 1913. — 46. Szunyoghy Miatyánkja. Regény. 1916. 

irodalom, a) Az egyes Gárdonyi-müvekről szóló egykorú ismerte-
tések : Két menyasszony. I sm. 1897-ből : Császár Elemér. Polit . Heti-
szemle 42. sz. — Salgó Ernő. Egyetér tés 281. sz. — Gaál Mózes. Magy. 
Krit ika 5. sz. — írod. Tájékoztató 3. s z . — - — I g a z s á g a földön. I s m . 1897-
bő l : i. Bp. Szemle 91. köt. 330—334. 1. — Lázá r B. Nemzet 176. sz. — 
Magy. Hir lap 3. sz. — Sebestyén Károly. M. Nyelvőr 71. 1. Göre 
Gábor. I sm. 1897-ből : Z. Gy. M. Nyelvőr 264. 1. — írod. Tájékoztató 
1. sz. Az én falum. I sm. 1898-ból : Osvát Ernő. Budapest i Hirlap. 
272. ez. — i. Polit. Hetiszemle 39. sz. — Lázár B. Magy. Kritika 24. sz — 
írod. Tájékoztató, Új foly. 2. sz. — Bp. Napló 1899. 5. sz. A kék-
szemű Dávidkáné. Ism. 1899-ből: Doktor Apácai. Polit. Hetiszemle 22. sz. -
Új Idők 14. sz. — Magy. Szemle 30. sz. — Lázár B. Nemzet 255. sz. — 
0 . E. Hét 31. sz. — Rothhauser M. P. Lloyd 80. reg. sz. — Magy. Hirl . 
84. sz. — ik. Bp. Hirl . 91. sz. — e. n. Fővár. Lapok. 14. sz. — — Egri 
csillagok. I sm. 1901-ből. Halászy Caesar. Pes t i H i r l . 73. sz. és Eg r i Hiradó 
18. sz. — ik. Bp. Hir l . 72. sz. ée 6. U. o. 94. sz. — Új Idők 7. sz. — 
Magy. Szemle. 30. sz. — B a r t h a József. Kath. Szemle 292. 1. — g. i. Ha-
zánk 177. — — Pöhölyék. I sm. g. i. Hazánk 1901. 154. sz. — — Tizen-
két novella. I sm. Új Idők 1907. 7. sz. A láthatatlan ember. Ism. 
1902-ből: Boboz Andor. Polit. Hetiszemle 12. s z . — Hevesi Sándor. Magy. 
Szemle 10. sz. — T. R. Új Idők 3. sz. — L. Bp. Hirl. 27. sz. — (z+á) . 
Magy. Közélet I . k. 80—82. 1. — Gr. Hazánk 20. sz. Április. Ism. 
Új Idők 1902. 29. sz. — — Az a hatalmas harmadik. Ism. Méhes Lajos. 
Magyar Géniusz 1903. 11. sz. — Roboz Andor. Polit. Hetiszemle 1903. 
9. sz. — b. -j. Kath . Szemle 1904. 196. 1. Fűzfalevél. I sm. 19C4-ből : 
Albert József. Nyugatmagy. Hiradó 119. sz. — Csahihen Károly. Magyar 
Szemle 21. sz. — Fodor Géza. Egri Hiradó 37. sz. — Sz. A. Csokonai 
Lapok 7. sz. — Keve. Új Idők 17. sz. — Kosztolányi Dezső. Nyugat 
1. 572—574. 1. Az öreg tekintetes. I sm. Bp. HirL 1905. 302. sz. — 
P. Napló 1905. 327. sz. — b. j . Kath . Szemle 1906. 193—194. 1. Két 
katicabogár. I sm. 1906-ből: Paganus. Munka Szemléje 17. sz. — Salgó 
Ernő. Szerda 244. 1. — Vasárn. Ujs. 11. sz. — Magy. Szemle 13. sz. 
Ábel és Eszter. Ism. 1907-ből: H—r. Hevesm. Hirl . 16. sz. — R—a F. 
Pest . Journ. 119. sz. — Fenyő Miksa. Hót 3. sz. — — i —1. E g y h . Közi. 
6. sz. — Sebők Zsigmond. Ú j Idők 1. sz. — b. j. Kath. Szemle 1908. 
86. 1. Isten rabjai. I sm. 1908-ból: (Sn.) Bp. Hirl. 101. sz. — Neues 
Pest . Journ . 165. sz. — B. Pester Lloyd 137. sz. — Lehotai. H é t 23. sz. — 
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Számadó János. Új Idők 19. ez. -— c. d. Magy. Középiskola 642—644.1.— 
Fenyő Miksa. Nyugat, aug. — Halászy Caesar. Alkotmány 133. sz. — 
f. g. Egri Hiradó 73. sz. Kárpát i Aurél. E g y h . Közi. 42. sz. — (1. m.) 
Néptanítók Lap ja 73. sz. - - Vasára. Ujs. 19. sz. — b. j. Ka th . Szemle 
1909. 74. 1. Átkozott józanság ! Ism. Kárpá t i Aurél. Egyh . Közlöny 
1908. 34—35. sz. — Vasárnapi Újság 1908. 1. sz. — b. j . Kath. Szemle 1909. 
80. 1. — Mi erôsebb a halálnál? Ism. 1909-ből: Eajna Ferenc. Neues 
Pest. Journ. 284. sz. — Vasárn . Ujs. 51. sz .— Gereblye. Új Idők 25. sz.— 
—s. Néptanít. Lapja 46. sz. Vasárn. Újság 51. sz. Hosszúhajú 
veszedelem. I sm. 1911-ből: D. L . L. Bp. Hirl . 287. sz. — Vasárn. Újság 
49. sz. - H é t 51. sz. — Gerely Jolán. Egyh. Közi. 1912. 1. sz. — Papp 
Ferenc. Bp. Szemle 1913. 156. köt. 146—153. 1. — — Messze van odáig. 
Ism. 1913-ból: Papp Ferenc. Bp. Szemle 156. köt . 146 — 153. 1. — Vasár-
napi Újság 1. sz. — K. S. Magy. Figyelő I . 483. 1. — Kürt i Menyhért. 
Magy. Kultura 405—407. 1. — Labay Gyula. Egyh. Közi. 17. sz. — ly. 
Uránia 41. 1. Szunyoghy miatyánkja. I sm. 1916-ból: Sebestyén Ká-
roly. Bp. Szemle 168. köt. 305—307. 1. — b. j . Kath. Szemle 959. 1. — 
Lendvai István. Új Nemzedék 25. s'z. — Andor József. Élet 21. sz. — 
H. A. Hét 18. sz. — R. s. Magyar Figyelő 157. 1. — Schöpflin Aladár 
Nyugat II . 57—59. 1. — Szirk Béla. M. Kultura VIII . 80. 1. — S. . . i. J . 
Pest. Journ. 201. sz. — Balla Ignác. Új Idők 20. sz. 

b) Halászy Caesar: Gárdonyi. Egri Hi radó 1899. 93. sz. — B. E. 
Gárdonyi Géza. Nemz. Iskola 1901. 16. sz. — b. s. Gárdonyi m i n t színész-
nevelő. Magy. Hir l . 1901. 340. sz. — B. S. A bor alakjai. Új Idők 1901. 
40. sz. — S. E. Gárdonyi Géza. Hé t 1901. 26. sz. — Sipulusz : Az egri 
remete. Bp. Hi r l . 1901. 89. sz. — P. Thewrewk I s tván : Gárdonyi Géza. 
Nagyváradi Napló 1901. 77. sz. — Kuszkó Is tván : Gárdonyi Géza s az ő 
otthona. Egri Hiradó 1902. 70. sz. — Szabó Kálmán : Gárdonyi Géza. Népii. 
Lapja 1908. 7. sz. — Szén : Novellisták és G. G. A Kor 1908. 388—390. 1. — 
Madarász Flór is : G. G. Kath. Szemle 1909. — E—i. Széljegyzetek G. G.-
ról. Heti Szemle (Szatmár) 1910. 8. sz. — Csoór Gáspár : A m a g y a r Tol-
sztojnál. Új Idők 1911. 26. sz. — Szegedi : G. G.-ról. Pesti Hi r l . 1911. 
167. sz. — Vucskits J e n ő : G. és Sipulusz. Tiszántúl 1911. 295. sz. — yi. : 
Látogatás G.-nál. Élet 1912. 14. sz. — Pajzs E l e m é r : G. G. körül . Kul-
túra 1912. 231—234. 1. — Kéky Lajos : G. G. történeti regényköltészete. 
Élet 1913.14. sz. —Kéky Lajos : G. G. Budapesti Szemle 1914. 158. kö t .— 
Dluhopolszky Bertalan : G. m i n t pedagógus. Hevesm. Tanügy 1916. 8. sz. — 
Rácz L. : G. G. tanulása Sárospatakon. Sp. Ref. Lapok 1916. 11. s z . — St. 
A. E. G., a miszt ikus. Teozófia 1916. 90—92. 1. 

Az élet b á n t ó el lentétei , hazugságai és kénye lmet lensége i csak-
h a m a r a m a g á n o s s á g csöndes szigetére k e r g e t t é k ezt a r e n d k í v ü l érzé-
keny és s zemérmes le lkű í ró t . Az ember i so r s vége já rha ta t l an pro-
b lémája kezdet tő l fogva a n n y i r a lefoglalta érdeklődését , a n n y i r a azt 
j u t t a t j a eszébe m i n d e n é le tnyi lvánulás , h o g y a felszínnek, a külső-
ségeknek tú l tengése , me ly a bonyolul t t á r s a d a l m i életben ura lkodik , 
zavaró lag és bosszantó lag h a t az ő tűnődő le lkére ; a vásá r i l á rma, 
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melyben az átlagemberek az élet lényegét látják, csak akadályozná 
annak a titokteljes beszédnek a megértését, mellyel az örökkévaló-
ság szól ő hozzá fűben-fában, emberek, állatok vergődésének szem-
léletében. Ezeréves hazánk fiatal fővárosa, mint a mérgeskígyó a 
prédáját, úgy lebűvölt s magához vont a kiegyezés óta csaknem min-
den tehetséget, de őt nem. Ellenszenve tüntető módon meg-meg-
nyilvánult iránta, komikai eszközökkel is (Göre Gábor), a tragikum 
költői indítékaival is (Az öreg tekintetes). A milliós embertömeg Mo-
lochja elnyeli szabadságunkat, elsorvasztja legnemesebb szervünket, 
isteni származásunk egyetlen bizonyítékát : a szívet s az elbizakodott 
önzés esztelen hiábavalóságainak lejtőjéről azt hisszük, hogy ez visz 
bennünket fölfelé . . . 

Ez a kétségek vizein lebegő szomorkás életfelfogás hajh — 
mennyivel könnyebben megleli most az olvasó lelkében a rokon húro-
kat, mint annak idején, a Gárdonyi-művek megjelenésekor ! A különc-
nek látszó vidéki remete alakja most mintha a próféta körvonalait 
vetítené maga mögé árnyékul, aki rövid ismeretség után otthagyta a 
modern Ninivét, mely úgylátszik évtizedeken át felgyülemlett rom-
boló erőkkel volt aláaknázva. De nemcsak a mi fővárosunk ós nem-
csak a mi nemzetünk sínyli a raj ta átgázolt betegségi rohamokat ; 
beteg az egész Föld népe s a kételkedés fojtó levegője ellen nincs 
többé védőeszköze ennek a letépett álarcú világnak. Most hat csak 
szívünkig a fiatal Gárdonyi sok szkeptikus panasza. Utolsó már 
a háború alatt írt — regényének (Szunyoghy miatyánkja) hőse 
mintegy az agyonzaklatott ember fajképeként jut el az ész világá-
nak legdestruktivebb kérdéséhez : «Mért éljek? minek éljek?» s ahhoz 
a szörnyű tételhez, hogy «a'Föld csak fegyház, Isten országának fegy-
háza», melyből csak azért nem tanácsos öngyilkos módon megszökni, 
mert eldobott életünk kényszerű folytatása végett visszadobna ben-
nünket ide a sors parancsa: «Mars! Vedd fel ! . . .» 

Ezek Gárdonyi legsötétebb gondolatai. Látjuk, hogy legelkesere-
dettebb kifakadásai közt is mindig ott van az Isten szó. A kétségek 
éles vasa át meg átszántja lelkét, de az isten-hit mélyen benn-
szunnyadó magvai épen ezért sarjadnak fel olyan különös gazdag-
ságú és sajátos illatú tenyészetté. Az értelem vak tapogatódzása sor-
sunk kapuján sok gyötrelmes órát okozott írónknak, de csak azért, 
mert azt szeretné, ha értelme számára is járhatóvá lenne az a túl-
világba vezető út, melyen vallásos ösztöne olyan olthatatlan kíváncsi-
sággal tud kalandozni. Gárdonyi vívódó kételkedése nem a hit hiányát 
mutatja, hanem épen az ellenkezőjét. Egyénisége egy pillanatra eszünkbe 
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juttatja azt a furcsa orosz lángészt, akiliez állítólag hasonlítani szok-
ták öt némelyek : Tolsztojt. A büszke mágnáscsalád ivadéka és a 
magyar társadalom szerény tagja valahogy egy kissé egyforma lelki 
válságon ment át, mikor a társadalmi és egyházi konvencionálizmus 
ki nem elégítő és zsarnoki voltát fölismerve félrevonultak az emberi 
közösségektől, mert rájuk nézve a nagyvilág a fulasztó börtön s a 
pusztai magánosság a lelki béke szabad otthona. De a magyar géniusz 
szerencsére messze van az orosz lélek beteges rajongásától. Tolsztoj 
egészen meghasonlott nemcsak a cári Oroszország, hanem általában 
a normális emberi munkálkodás létfeltételeivel; a vallásos hit mele-
gét a több évezredes emberi műveltség máglyájának tüzével akarta 
felszítani, kárhozatra ítélve a művészeti alkotások kilencvenkilenc 
százalékát, köztük a saját maga korábbi nagyértékű regényeit is. 

Gárdonyinál ilyesmiről nincs szó. Mindössze annyi az igaz, hogy 
különösen fiatal korában megvolt benne a felsőbb (egyházi és állami) 
hatóságokkal s a zsarnoki közvéleménnyel ívjjathúzó vagy legalább 
neki fittyethányó dacos hajlandóság és hogy ebből le is vonta magára 
nézve gyakorlatilag is a következtetést, noha a legtöbb ember hasonló 
belső meggyőződés esetén is lehetőleg szemet húny a méltatlanságok 
vagy helytelenségek előtt. A lámpás (1894.) c., utóbb saját maga 
által is kitagadott regénye afféle «Sturm und Drang» kedélyállapot 
terméke, melynek támadó és lázadozó hangja őszinteségről és bátor-
ságról, de egyúttal bizony még fiatalos kiforratlanságról is tanús-
kodik. Célzatosan sötét képet fest a múlt század közepének falusi 
iskolai viszonyairól, a tanítóképzés hiányos voltáról, a temetési szer-
tartások botrányos mozzanatairól, a kisebb-nagyobbrangú papi elöl-
járókról, a tanítóság lenézett helyzetéről, a felbonthatatlan katolikus 
házassági intézmény kegyetlenségéről és hasonló dolgokról. 

Nemcsak az egyházi hierarchia, hanem az állami bürokrácia 
lélek nélküli, gépies szervezetét is súlyos nyűgnek érzi, meg-meg-
rójja, le-leszólja s amennyire, lehet, hátat fordít neki. Ostorozza a 
vaskalapos iskolai tantervet, mely a falusi parasztgyerek fejét a régi 
zsidók történetével tömi s a tanító a babiloni rabságot kénytelen 
magyarázni, holott sokkal szívesebben beszélne pl. a rodostói rabság-
ról ; dehát úgy akarja a nagyméltóságú miniszter úr, a nagyságos 
tanfelügyelő úr, meg a főtisztelendő esperes úr (Az én falum I.) Ki-
fakad az iskolai kézikönyvek magyartalansága és értelmetlensége ellen 
s kifakadását nem mulasztja el a nagyméltóságú miniszter úrhoz 
címezni (Szunyoghy mialyánkja). A pálinkamérés intézményét, mint 
állami jövedelemforrást, nagy méltatlankodással ítéli el (U. o.). Kossz-
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kedvű szkepticizmusa szeret ilyen kényes kérdéseket fölvetni : «Vájjon 
mit gondol a személyi függetlenségről a katona ? és a személyi s 
vagyoni biztonságról az, akinek adóhátralékban az ágyát licitálják?» 
{Ceruzajegyzetek. Új Idők. 1908.) 

íme a «magyar Tolsztoj», akinek érzékeny lelke sokat szenved 
a merev emberi törvények s az ezeknél is kötelezőbb társadalmi szo-
kások béklyói közt. О is magányba vonul hát, hogy egyéni sugallatai 
alapján különleges életmódra rendezkedjék be és lelkileg minél füg-
getlenebb maradhasson a tömeg-élet szeszélyes és türelmetlen diva-
taitól. Csakhogy Gárdonyi a kételkedést nem viszi a végletekig ; a 
történelmi szempontot buzgó és megértő figyelemben részesíti, a haza-
szeretetnek lelkes katonája. 

Egész életfelfogásának legmélyebb forrása voltaképen az a roman-
tikus hajlam, mely egyidős az emberi fajjal. Az exaltált szív vágya 
ez, mely a megsemmisülés elviselhetetlen eszméje elől abban az érze-
lemben keres menedéket, hogy ő része a Végtelennek, mely — ne-
vezzük akármi néven — elérhetetlen magasságban lebeg eszünk felett 
s az emberi ész alkotta együgyű törvények felett. Értelmünk nem, 
csakis szívünk ösztöne képes e testi világ határain túllevő örökké-
valóságot megsejteni, szívünkre kell hát bízni magunkat, ha nem aka-
runk a kétségbeesés örvényébe tévelyedni. Gárdonyi csakugyan a szí-
véből vezeti fel világnézetének tápláló nedveit. írásai tele vannak 
bölcseleti reflexiókkal, de valami olyan különleges közvetetlenséggel 
tud megszólalni ez a bölcselkedés, hogy ritkaságszámba megy regény-
irodalmunkban. Gárdonyi reflexiói minden szokásos elméleti felfegy-
verkezettség nélkül mernek a legvégső okok rejtelmeihez közelíteni, 
sejtvén, hogy efféle fegyvereknek úgysem sok hasznát lehetne ott 
venni. Szívéből valami mélabús ós misztikus metafizika sarjad ki, 
melynek egyszerű virágocskái a költészet kerítésén át nem igen óhaj-
tanak átkandikálni a tudomány szomszédos területére. Irtózik az érte-
kező modortól, sehol ki nem csúszik a száján egyetlenegy bölcsészeti 
műkifejezés sem, csak a szív szótára segíti a nagy kérdéseken való 
tűnődésében. Magának a népiéleknek ősi világszemléleti módja ez 
Gárdonyinál, a föltétlen végzethivésnek olyan nyomaival, melyek 
Ázsiába vezetnek vissza, nem is annyira a turáni jellegű — szintén 
kissé lusta kényelmű — ősmagyar gondolkozáshoz, hanem talán még 
beljebb és lejjebb,: egyenesen a hindu filozófiához . . . A földi élet 
csak parányi része, ideiglenes állomása az ember életének, rövid ki-
rándulás az örökkévalóság országából. Az ember léte nem a földön 
kezdődik és nem a földön végződik. Ez a legtöbbször ismétlődő szó-
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lama Gárdonyinak. A születés nem keletkezés, csak a földi állomásra 
való megérkezés, a meghalás nem elmúlás, csak visszatérés. Honnan 
költöztünk e világra? Miért koll e földi állomáson küzdenünk és bo-
lyonganunk? Hova térünk vissza a halálban? Nem tudhatjuk. De van, 
aki tudja. Az Isten az, aki tudja. Efféle közvetetleu, naiv dialektiká-
val beszélgeti meg magában Írónk a nyugtalanító nagy kérdéseket. 
Isten az, aki mindent tud, ő a mindenség kútfeje és végső célja ; 
tehát minden, ami él, az egységes, örökkévaló létezésnek alkotó eleme, 
ember-, állat-, növényvilág életműködése közös nagy vérkeringési 
folyamatban megy át egymásba, nemcsak anyagias értelemben, hanem 
a világfenntartó erő beteljesüléseképen is. (De már ezek is erőltetett, 
tudákos szavak, Gárdonyi nem beszél ilyen elvontan és szárazon). 
Mielőtt emberré lettem volna, átéltem a növény- és állatvilág egész 
fejlődését, voltam fű, voltam virág, voltam fa, voltam légy, voltam 
cserebogár, farkas, ló, oroszlán, szóval minden. Ezért van az, hogy 
időnként hol az egyik, hol a másik állatot érzem magamban ; ezért 
van, hogy az egyik ember gyűjt, mint a hörcsög, a másik vérengző, 
mint az oroszlán, vagy gyáva, mint a nyúl, vagy szolgálatra alkalmas, 
mint a ló, vagy alattomos, mint a kígyó ; ezért van, hogy ez a leány 
inkább a liliomhoz, amaz inkább a szegfűhöz vagy a nárciszhoz 
hasonlít. Arravaló ez a lélekvándorlás, bogy lelkünk minél több erőt 
és jó tulajdonságot szedjen össze, hogy tökéletes állapotban térhes-
sünk majd vissza valamikor oda, túl a csillagokon, ahol az igazi élet 
kezdődik. Tehát a fű is én vagyok, az állat is én vagyok, azok épen 
olyan istenteremtései mint é n ; pl. a sokfajta kis bogárkának «mind-
nek van gondolata, vágya, akarata, vidámsága vagy szomorúsága, 
mind családos életet él, szeretkezik, haragoskodik, dolgozik és alszik; 
ép úgy, mint az ember». Gárdonyi meg is becsüli és kiméli a test-
vért az állatban ; a szenvedő állat látása ránézve elviselhetetlenebb, 
mint a szenvedő emberé. Csodálatos együttérzéssel tud érdeklődni az 
állatok tehetsége és érzésvilága iránt, szembeszállva az elbizakodott 
emberi tudatlanságnak azzal az álláspontjával, mely csupán holmi 
«ösztön»-félét hajlandó elismerni az állatokban. A sok idevágó példa 
közül csak arra a két részletre gondoljunk, ahol mindkét helyen egy-
egy beteg tyúk alakját — majdnem azt mondtuk : jellemét — mu-
tatja he olyan megható, olyan emberi részvétet ébresztő módon, hogy 
ez párját ritkítja a maga nemében (Petykó, Az én falum II. köt. — 
A láthatatlan ember sánta fekete tyúkja) ; de ezenkívül a kacsa-liba, 
a fecske, a gólya, a ló, a tehén, a szamár, a kutya, a macska, a méh, 
a pille stb. is úgy tűnnek fel előttünk a Gárdonyi meglelkesítő raj-
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zában, mint egyetemes világéletünk sorsosai, min t saját magunk teg-
napi vagy holnapi énjei, mint az örökkévalóság millióféle efemer 
tükröződése. Hát még a virágok ! Azokat tudja csak igazán lehellet-
szerű gyöngédséggel életre kelteni és eszmék, érzelmek, hangulatok 
hordozóivá varázsolni. 

A Végtelenség egyetemes élete olyan örök célokat szolgál, me-
lyek mellett a földi ember egyéni vagy nemzeti boldogulása annyira 
közömbös valami, annyira semmiség, hogy ezt a jelentéktelenségün-
ket legfeljebb át tudjuk néha érezni, de szavakkal kellőképen kifejezni 
nem lehet. Testünkbe — e vak börtönbe — zártan mi egyének, fajok, 
nemzetek mindnyájan porszemek vagyunk a lét nagy forgatagában, 
öntudatlan eszközei előttünk ismeretlen akaratnak, valami eleve-
elrendelés örökérvényű láncára kipányvázva és ott csüggesztő árva-
ságban magunkra hagyatva. Balgaság azt hinni, hogy az emberi el-
határozás valami önkéntes cselekvő tényezője a soha nem nyugvó 
világéletnek. A troyesi bölcs öreg püspök Atillának, a világverő hűn 
királynak is szemébe mondja: «Atilla, nagy király, te vagy a vihar 
az emberiség életében, híred zúgó szélvész, kardod csattogó villám, 
néped dübörgő fergeteg; Isten akarja, hogy így legyen s te magad 
se tehetsz sorsod ellen semmit». (Az emberi akarat- és cselekvés-
szabadságnak ilyen erős tagadása vagy kétségbevonása csakugyan rokon 
a Tolsztoj felípgásával, aki a Háború és béke ben valódi orosz nihi-
lista fanatizmussal támad a Napoleon-kultusz ellen s azt bizonyítja, 
hogy a háború eseményei nem a hadvezéri tehetség előre kiszámít-
ható eredményei, hanem Napoleontól a legutolsó közkatonáig min-
denki a világerő mechanizmusának egy-egy atomja, minden cseleke-
detünk összefügg a megelőző és utánunk következő évmilliók tébo-
lyítóan bonyolult összes életmozzanataival.) Törpeségünknek ez az el-
ernyesztő tudata bizony gyötrelmes lehet a teremtés urának szerepé-
ben tetszelgő emberi észre nézve (eszünk különben csakis magára 
vethet ezért), viszont ebből a tudatból, mint kiapadhatatlan áldott 
kútfőből fakad a legszebb, legmagasztosabb emberi érték : a szeretet. 
Igaz, hogy parányok vagyunk mindnyájan, de épen ezért kell, hogy 
mélyen átérzett szolidáritás töltsön el egymás iránt minden embert, 
sőt minden élő lényt, akiket az Örökkévalóság a földi élet osztályo-
saiul kirendelt. 

Mindezt nem szószaporításképen mondtuk el Gárdonyiról. Az ő 
műveinek sajátos és mély bölcseleti távlata van s azok enélkiil nem 
méltányolhatok helyesen. Az ő részvétteljes szeretetében minden 
iránt, ami csak élettársunk (tehát akkor halál-társunk is) e Földön 
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a múltban, a jelenben vagy a jövőben: ebben a könnyező szeretet-
ben van valami apostoli, valami vértanúi, valami őskeresztyéni. A nagy-
város is azért idegen ő neki, mert ott meglazul az emberekben a 
testvériség tudata, nagyon ráfeledkeznek e földi életre, végső célnak 
gondolják azt, ami az életnek csak egyik kiránduló helye, szégyelni 
kezdik származásukat, mely a növény- és állatvilágétól el nem vá-
lasztható, tudatosan visszafejlesztik magukban azt, ami legbecsesebb, 
legfontosabb, legigazabb bennünk : az ösztönszerűséget. 

így jutunk el ismét a romantikus Gárdonyihoz. A szív ösztönös 
érzelmei kapcsolnak bennünket a Végtelenhez. Az intézményekkel 
szabályozott emberi együttélés folyamán mindinkább kopnak, gyen-
gülnek az ősi ösztönök s ez veszedelmes szegényedés ránk nézve. 
«Száz ember mondja: Ne vedd el! Egy belső hangocska megszólal: 
Vedd el ! - - Mellőzd a száz ember t a n á c s á t . . . S ezer ember mondja : 
Vedd el ! A belső hangocska pedig azt mondja : Ne vedd el ! — 
A belső hangocska tanácsát kövessed» . . . íme ezt hirdeti Gárdonyi 
pl. a nősülő férfi számára. Nem épen csalhatatlan módszer, de annyi 
bizonyos, hogy •— romantikus. 

Ez a romantikai hajlam vonzza őt is, mint oly sok más írót, a 
népies témákhoz. A nép iránti érdeklődése egyszerűen másik oldala 
a nagyváros iránt érzett ellenszenvének: az alap közös. «Szeretem a 
alut-. . . Bámulom ezeket az egyszerű parasztokat, hogy milyen böl-

csen és jól tudnak élni; nem úgy rohanva, sietve, lázasan, mint mi 
városiak, ezerféle leskelődő betegség s a vágyaknak és reménységek-
nek embernyövő gépei között. A mi népünk nyugodtan él és egész-
ségeden.» A nép ösztönélete teljesebb, épebb, nagyobb szerepet játszó, 
mint a városi lakosságé, tehát a falusi emberek közelebb állanak 
Istenhez, ahhoz az egyetemes ős-életforráshoz, melyből ideiglenesen 
erre a Földre szakadtunk. A gyermekek lelke is ezért olyan érdekes 
és vonzó Gárdonyira nézve. «Nekik merőben más a világuk, mint a 
miénk; a mi nagy dolgaink nekik semmiségek és amik nekünk semmi-
ségek, azok nekik az érdekesek. » Csakugyan a parasztban is a gyer-
mek-lélek testvérét látja és szereti, a nép-jellemben nem a démoni 
ösztönök rikító rajzolására törekszik, mint a hatásvadászó régebbi 
romantikus költészet tette s ahogy Móricz Zsigmond naturalista cégér 
alatt ma is gyakran teszi, hanem az idillikus vonásokat hangsúlyozza, 
mintegy középhelyet foglalva el Jókai és Mikszáth szemléletmódja 
között. Jókai parasztjai még pózolnak egy kicsit, különösen a komoly 
témáknál rendesen olyanforma hatást tesznek ránk, mintha színpadi 
alakokat látnánk nappali világításban. (Gárdonyi érzi is különösen 



1 0 6 TANULMÁNYOK. 

népszínműirodalmunk gyarlóságát, a mondvacsináltságot, a mű-népies -
séget. «Milyen más a színpadi paraszt éneklése, mint a igazié!» 
«Jambusokban és körmondatokban csak a színpadon búcsúzó katonák 
beszélnek» stb.) Mikszáth Kálmán már egyáltalán nem ad hősi masz-
kot paraszt-alakjaira, sőt ő meg a másik túlzásba esik : az ő mali-
ciózus humorának magaslatáról parányi figurákká törpülnek a népies 
modellek is, akaratlanul is többé-kevésbbé torzképekké válnak, bár 
kitűnő torzképekké, remekül észrevett jellembeli furcsaságaikkal. Álta-
lában Mikszáth sajátos humora, mely kezdett lassankint mindent le-
mosolyogni és kiparódizálni, épen óriási hatása révén tagadhatatlanul 
veszélyes erjedést okozott a legutóbbi évtizedek közszellemében. Va-
lami könnyelmű epikureista optimizmus lábrakapását segítette elő, 
nevetségessé tette a pátosznak még a fogalmát is, csipkelődő szelle-
messége rászoktatott bennünket, hogy minden eszmének és jelenség-
nek a sebezhető oldalát keressük meg ; Mikszáth szelleme nem tűrte 
a tekintélyeket, iránya majdnem ellenlábasa lett az idealizmusnak, 
jól érezte magát a klub-tanyává léhásodó parlamenti életben s a 
t. Házról írt tréfás karcolatai elhitették ő vele magával is, mással is, 
hogy hazánk ezeréves talapzata szilárd, ráérünk a kedélyes plety-
kázásra, melynek rendkívül tetszetős hangnemébe Mikszáthnál már 
az érzékiség, sőt itt-ott a cinizmus mellékzöngéi is kezdtek jelentkezni. 

Gárdonyira hatással volt Mikszáth (a Figurák című kötetéhez 
Mikszáth írt előszót, s legbájosabb művét, Az én falumat Mikszáth-
nak ajánlotta), de a Mikszáth-modor hatása csak annyiban érvénye-
sülhetett egyéniségében, amennyire megengedte azt egy régibb, mé-
lyebbreható igézet: a Jókaié, s talán épen a két vonzóerő óvta meg 
attól, hogy oda ne tapadjon egyik mintaképhez sem, hanem önálló 
pályavonalat futhasson meg. Jókai naiv hite ós idealizmusa bizony 
megszürkül és megfanyarodik Gárdonyinál, de siratja is ezt a válto-
zást és kiábrándult lélekkel menekül a hitetlenség fészkéből, a fő-
városból a nép közé, csüggetegen és kétségeken át is keresve a ter-
mészethez közelebb levő parasztság szemléletében az elvesztett hitet, 
az élet értelmének kulcsát. Mikszáth lelkében sincsen hit , csak ki-
ábrándultság, de ő rá nézve épen ez a mosolygó kiábrándultság az a 
szárnyacska, melyen a Jókai hatalmas válláról az adomabeli ökör-
szem módjára fel tudott emelkedni újabb látószögig. A fiatal Gárdonyi 
is nagy kedvét leli a paródia vaskos torzító eszközeiben, de midőn a 
Világjáró angol alakját meg az együgyű Göre Gáboréktól «megtapasz-
talt» Budapestet egyaránt alkalmul használja fel arra, hogy a lábra-
kapó amerikai humbug-szellemnek szeme közé kacagjon : ez a negativ 
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célzatosság már egyúttal mintegy pozitív állásfoglalást kezd jelenteni 
az igazi falusi parasztság mellett, amely nem vágyik el hazulról, nem 
üti bele az orrát mindenbe, nem tartja magát mindentudónak, de 
épen ezért józan, okos és szeretetreméltó, nem ismeri az úri művelt-
ség cicomáit, dehát vájjon ezek alkotják-e az élet lényegét? Pompás 
falusi képeihez Gárdonyi a módszert — egy-egy jelenetről vagy alak-
ról készített biztos körvonalú vázlatot, jellemzetes pillanatfölvételt — 
a Mikszáth-genreből tanulta, De a milieu is nagyrészt más (nem a 
vegyesajkú felvidék, mely — a rövid szegedi időszakot nem számítva — 
Mikszáth rajzainak állandó háttere, hanem az ország közepének tiszta 
magyarsága), az író szeme is más. Gárdonyinak a falu nem a váro-
sias unalom alkalmi kiránduló helye, hanem életbölcseletének alapja, 
mely nála a humor, a pátosz s leggyakrabban az elégikus megillető-
dés meleg színeiben ragyog. Az én falum a legbájosabb könyvek 
egyike s a maga nemében alig akad párja. Alcíme («Egy tanító föl-
jegyzései») nem költői fogás, nem mesterséges módja az elhitetésnek, 
hanem szószerinti igazság. Az a bámulatraméltó harmatos gyöngéd-
ség és egyszerűség, mely az egész müvét átlengi, meggyőzőbb erejű 
minden hatáskereső műfogásnál. A költői kedély szemében és ecset-
vonása alatt milyen széppé és érdekessé tud válni a legigénytelenebb 
tárgy is : a nagyvilágnak akkora kicsiny darabja, amennyit egy falusi 
iskola ablakán át végigtekinthet az ember ! Igaz különben, hogy a 
Gárdonyi remeklésében félreismerhetetlenül észre lehet venni meste-
rének, Mikszáthnak, kezejárását: néhány vonással olyan felejthetet-
len, bizalmas ismerősünkké tenni egy csomó embert, mintha azok 
a mi mindennapi környezetünkbe és szomszédságunkba tartoznának 
(s az illúzió növelése végett ezeket a megszólalásig élethű genre-
alakokat különböző művekben ismételten szerepeltetni), ezt így csak 
Mikszáthtól tanulhatta el Gárdonyi ; kitűnő paraszt-arcképei : Duli 
Péter (a «táltos»), az öreg Kevi Pál, a szegény kis Kovács Eozi, Soós 
Pesta, a szamaras Tóth Antal stb. szemmellátható] ag a Peóri lányok, 
Gál Magda, Bede Anna, a kaszát vásárló paraszt, a vén Lapaj stb. 
fiatalabb tejtestvérei. 

A paraszt-osztályt, a falusi népet — ismételjük — azért szem-
léli olyan különös szeretettel Gárdonyi, mert ezt tudja képzelete leg-
jobban olyan beállításban elhelyezni, hogy az ember mögött az egész 
teremtett mindenség szolgáljon háttér gyanánt. A falusi egyszerű 
ember egyéniségén át legmesszebb be tud pillantani abba a végtelen 
létezésfolyamatba, mely minden tételes vallásnál ékesszólóbban hir-
deti Isten fogalmát. A földmíves paraszt munkája szimbolikus fontos-
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ságot nyer előtte és képzeletét szinte kozmikus látomásokra izgatja. 
«Szeretem nézni a szántóvető embert a munkájában. Van abban va-
lami, ami hasonlít az imádsághoz. Az ősembert látom, a meg nem 
hamisított ősembert, az ő békés ősi foglalkozásában, a természet 
kebelén. Ha városi ember volnék, a szobám falán ott volna a vető 
ember képe. Annak a mozdulataiban van valami, ami a teremtést 
cselekvő ősszellemet juttatja az embernek eszébe. így vethette az a 
sötét világűrben egyet-egyet lépve, a csillagokat.» 

Ez a hajlam, mely minden jelenséget sub specie universitatis 
igyekszik szemlélni, állandó tulajdonsága Gárdonyinak. Mi érdekel-
hetné hát jobban, mint a legősztönösebb és legegyetemesebb emberi 
érzés: a szerelem? Itt van csak igazán meg az a végeláthatatlan táv-
lat, mely magába ölel szakadatlan sorban mindent, kicsit-nagyot, 
öreget ifjat, gazdagot-szegényt, embert-állatot-virágot, szerves-szervet-
len világot és a titokzatos háttér mélyén már nem rejtőzhetik más, 
csak maga a felfoghatatlan ősi élet-principium, az Isten. A szerelem 
tehát égi származású alkatrész bennünk, nem csupán a hús és vér 
játéka, sőt voltaképen csak addig igazán valódi, míg ennek salakja 
bele nem vegyül. Általában a hús és vér, e mulandó földi test koránt-
sem jelenti az ember lényegét. A látható, érzékelhető ember nem az 
igazi ember. Az ember «láthatatlan.» A lélek az igazi ember. Gár-
donyi a szerelemnek is mindig a láthatatlan, örökkévaló oldalát sze-
reti rajzolni s épen, mert így fogja fel a szerelmet, mélabús lemon-
dással kell minduntalan megállapítania, hogy ez az isteni eredetű 
ábránd csak vergődni tud az anyagvilág adott életföltételei között. 
Aki a szerelmet, ezt az égi csodát, hiánytalanul akarná átérezni, 
annak el kellene szakadni tudnia e földi pálya nyűgétől. Legfeljebb 
az ártatlan gyermek-szív tündéremlékeként őrizhetjük magunkban az 
eszményi szerelem boldog mocsóktalanságát. . . «En akkor nyolc éves 
voltam. О hét. És szerettük egymást. Különös szerelem volt ez és 
megmagyarázhatatlan. Talán a liliomok szeretik így egymást, mikor 
havas fehér tisztaságukban összehajladoznak, csak arcaikkal érint-
kezve gyöngéden, hallgatag szerelemmel. . . Csak álmaimban talál-

*v „ 

kozom olykor vele. Ilyenkor ismét nyolc éves fiú vagyok. О a szere-
tőm. Ott andalgunk a virágozó almafák között, és hallgatunk, komo-
lyak vagyunk. Olykor átölelem, gyöngéden, mintha egy liliomvirágot 
ölelnék és a boldogság szomjával illesztem ajkaimat az arcára. Ha 
pedig elröppen az álon}, a homlokomat a tenyerembe téve, tűnődöm 
hosszan, szomorúan, hogy vájjon mi lett belőle: asszony-e? boldog-e? 
vannak-e gyermekei? emlékszik-e reám?» (Vilma). A szűzies szere-' 
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lem problémája uralkodik Gárdonyi egész költészetében, különféle 
változatokkal. Van néhány napsugaras idill gyermek-ifjú és bakfis-
leány közöt t (Hogyan kell verset csinálni ? Vallatás, Péter fája, 
A báró lelke) s ezt a hasonlíthatatlan édességű szűzies boldogságot 
még házaskorukban is, mesterséges önáltatás útján is, megkísértik 
átélni a szerelmesek (A megismételt idill). Dé a legtöbb és legjelleg-
zetesebb Gárdonyi-téma annak a feltüntetésével foglalkozik, hogy a 
mindnyájunk szívében lakozó, az ösvégzet akaratáig visszaszármaz-
tatható eszményi szerelem mily keserű földi véletlenségeknek, mily 
sok kicsinyes, magunk alkotta vagy ránk kényszerített akadálynak 
van kitéve s legjobb esetben is hogyan kell végül megelégedésünket 
feltalálnunk a lemondás bölcseségében vagy a másvilági életbe 
kapaszkodó reménységben. A két legszebb Gárdonyi-regényben : az 
Isten rabjai-ban és A láthatatlan ember-ben mily egyforma a lelki 
háttér ! Amott egy kertész-jobbágy kis árva fia gyulád eszményi, légies 
tisztaságú szerelemre IV. Béla király leánykája, a szentté leendő Mar-
git iránt, emitt meg egy görög rabszolga-ifjú egy hún főúr leánya, 
Emőke iránt. 0 , mily egyoldalú és mily meddő szerelem él itt mind-
két esetben és mind a négy személy részéről ! A kertész-fiút nem 
szereti a király-leány (még csak nem is tud róla), a görög rabszolgát 
nem szereti Emőke, hanem azért az ő szívük is olthatatlan, kielégít-
hetetlen, sírba vivő, de mindvégig szűzies szenvedély otthona : Mar-
git, a krisztusi jegyes e rajongó menyasszonya, a vallásos extázis 
emésztő lángjában néhány év alatt halálra sorvad, Emőke senkivel 
még csak nem is sejteti, hogy titkos eszményképe, Atilla, milyen 
halálos szerelem forrása rá nézve ; csak Atilla temetése után lesz 
világossá — akkor is csak a szerelmes rabszolga lelkében — hogy 
Emőke miért dobta fiatal életét a nagy hún király koporsója mellé. 
Milyen méltók volnának mind a négyen az emberi értelemben vett 
boldogságra, de mintha valahogy csakugyan folt esnék az ilyen föld-
feletti tisztaságú, gyönyörű érzésen, ha a hús és vér alacsony kielé-
gültségének kompromittáló társaságába látnók sűlyedni. A szerelem 
problémája csak addig érdekli Gárdonyit, míg rajta van a szüzesség 
fátyla. A házasélet már alig vonzza ; a férjes nő vagy mint anya 
szerepel nála, vagy mint olyan, akit eszményi, leányos szerelem fűz 
férjes volta ellenére is valakihez. A legkényesebb témát is olyan 
finom tapintattal, olyan gyöngéd diskrécióval tudja kezelni, hogy ez 
nemcsak erkölcsi, hanem művészeti szempontból is elismerést érde-
mel. Legérdekesebb munká ja ebben a tekintetben az Abel és Eszter 
c. regény. Nyéky Ábel egy pillanat alatt beleszeret Kardos Eszterbe 
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s megható őszinteségü szerelme hasonló érzelmet ébreszt Eszterben 
is. Ez az eszményi, tiszta szerelem soha többé meg nem szűnik köz-
tük, pedig a sors nem egymásnak teremtette őket e földi életre. Meg-
ismerkedésük idején a leány már menyasszonya egy orvosnak s nem-
sokára csakugyan kénytelen — szerelem nélkül — nőül menni hozzá. 
Ettől fogva lelkileg sokat szenved Ábel is, Eszter is. • Ábel iskçlàkat 
végez, külföldre megy, majd — magának Eszternek akaratából — 
megnősül, hátha így külön-külön boldogok tudnának lenni. Hamaro-
san meghal az orvos, de Ábel ekkor már nős, tehát megint nem 
lehetnek Eszterrel egymásé ; össze is zőrdülnek, utaik elválnak. Ezt 
a befejezést később módosította Gárdonyi úgy, hogy sok idő múlva 
ismét találkozik a két szerelmes. Mindkettő özvegy, gyermekeik is 
elhaltak, ó'k maguk kezdődő öregkori nyavalyákkal küzködnek, nem 
könnyen ismernek rá egymásra, de azután megindul köztük a tere-
fere . . . íme a Gárdonyira oly igen jellemző sajátságos rezignált han-
gulat. Két derék ember szereti egymást szívvel-lélekkel, folytonos belső 
vívódások árán lefékezik szenvedélyüket, nehogy holmi durva érzéki 
gyönyörért legszentebb érzelmük tisztaságát kelljen cserébe adniok ; 
egymás közelében, de egymástól örökös gáttal elválasztva, céltévesz-
tett furcsa életet élnek évtizedeken keresztül s összes jutalmuk az, 
hogy mikor öregkoruk küszöbén, minden törvényes tilalom alól fel-
szabadulva, ismét találkoznak : szégyenkezés nélkül édesíthetik meg 
hátralevő napjaikat a múlt felejthetetlen, szűzies emlékeinek felidézé-
sével ; hanem a két fiatal, nemes szív hosszas, epedő virágzása, az 
bizony meddő maradt . . . 

Különben Gárdonyi erkölcsi felfogása csak fiatalkori munkáinál 
téved romantikus szélsőségekbe. Már az Ábel és Eszter cselekvénye 
voltaképen nem egyéb, mint két tiszta lélek vezeklő erőfeszítései a há-
zasságtörés kísértéseinek elkerülésére ; ezek az erőfeszítések csak a bol-
dogság árán sikerülnek ugyan, de az is bizonyos, hogy a bűn el-
követése is tönkretenné a boldogságot ilyen nemes jellemekre nézve ; 
Eszter így szól Ábelhez, mikor ez őt egyszer önfeledten megcsókolta : 
»Látod az nekem örök gyötrelem volna, ha elveszteném a magam 
becsületét. Nem tudnék tükörbe nézni. Ezt a mai napot valahogy el 
tudom intézni a belső kisbíróval . . . » így őrzi meg Gárdonyinál a 
szerelem a maga égi szárnyait s a testi életen túlröppenő érvényes-
ségét. Azokat az írókat, akik a szerelmet fiziológiai tényezők műkö-
désévé alacsonyítják le, utálja s az újabb francia irodalomtól több 
ízben megvetőleg fordul el. A szerelmi boldogság Gárdonyi meggyőző-
dése szerint olyan œtheri finomságú kincse a szívnek, amely önmagá-



LOO TANULMÁNYOK. 

ban hordja az enyészet csíráit s mintha harmatos szépségéhez hozzá-
tartoznék az, hogy lemondó bánatunk könnyein nézzünk vissza reá... 
Gárdonyi Ceruzajegyzetek címen (Új Idők 1908.) többek közt olyan 
keserű, szinte vádoló reflexiókat mond a házasságról és a nőkről, 
hogy a meghökkent olvasó igazságérzete önkéntelenül tiltakozik az 
ilyen álláspont ellen ; a Hosszúhajú veszedelem c. két kötetnyi kere-
tes novella-gyűjtemény is az agglegények társaságát mintha panaszos 
felekül akarná fölléptetni a meghiusult házasságok okai — a nők — 
ellen. Bizonyos azonban, hogy a Hosszúhajú veszedelem tizenkét el-
beszélése közül hat az ifjúkori ártatlan szerelemnek — talán akaratlanul 
is — épen olyan üde szépségű rajzává lett, amilyenekről fentebb szóltunk 
s már csak ezek után a visszaemlékezések után sincs joguk az illető 
agglegényeknek a női nem ellen általánosságban kifogásokat tenniök. 

Aligha van még egy írónk az igazi tehetségek között, akinek 
művei annyira a hangulatukban hordanák úgyszólván minden érté-
küket, mint a Gárdonyi művei. Ez marad meg emlékünkben a Gár-
donyi-könyvek elolvasása után, ezért van az, hogy ez a mi mostani 
megemlékezésünk sem igen beszél egyébről, mint írónk alkotásainak 
rendkívül mély és varázsos hangulati hátteréről vagy levegőjéről. 
Alakjai közül csak az apróságok, a falusi életből elkapott pillanat-
fölvételek, állanak éles körvonalakban előttünk, nagyobbszabású művei-
nek személyei hamar elmosódnak lelkünkben, de valami sajátságosan 
erős és maradandó hangulati megtermékenyülés jelzi nyomukat ben-
nünk. Margit? Emőke? Atilla? — igazában meg sem ismerjük őket, 
egy-egy titokzatos világ marad számunkra mindegyikőjük, de nevük-
ből a megejtő hangulati emlék mámorító illata árad évek múlva is. 
A letűnt korok épúgy résztvesznek a Gárdonyi elégikus, gyöngéd bána-
tában, mint a közelmúlt vagy a jelen, hiszen az ő világnézete tudja 
legjobban, mily semmik az évszázadok a végtelen idő folyásában. Míg 
más írók a történeti regény műfaját rendesen arra szokták felhasz-
nálni, hogy a régi és a mai világ között minél meglepőbb ellentéte-
ket világítsanak meg, Gárdonyi épen ellenkezőleg jár el : ő a törté-
nelmet is végeszakadatlan egységes folyamatnak érzi, az örökkévaló-
ság színe alatt szemléli s nem az aprólékos különbségekben, hanem 
az embervilág állandó élettörvényeiben látja a lényeget. «. . . 1533-at 
írtak akkor a levelek aljára s csakúgy jártak emberek a földön, mint 
ma. A nap épen úgy sütött; a fák épen úgy leveleztek; a szülők ép 
úgy csókolták a gyermekeiket, mint mostan s a legények, leányok 
ép oly reménykedve néztek a jövőbe. Csak az évszám volt más, meg 
a ruha, meg a király . . . » 
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Lehetőleg komoly, sőt szomorú tárgyakat választ ki a múlt homá-
lyából, mert azok tudják legjobban magukba szívni az ő egyéni világ-
szemléletének sajátos rezignált hangulatát. A láthatatlan ember olva-
sásakor kezdettől fogva átérezzük a jött-ment hún nemzet sorsának 
kegyetlen tragikumát, hogy létezése egy ember rövidre szabott földi 
szerepéhez van kötve. Az Isten rabjai a XIII. század középkori aszke-
tizmusát leheli, midőn a keresztyén ember e testi világot úgy tekin-
tette, mint a halhatatlan lélek börtöncelláját s a kolostori élet szent 
pervezitásává fokozta kedélyének isten-kereső ösztönét. Az Egri csilla-
gok cselekvénye látszólag «jól» végződik, hőse, Bornemissza Gergely, 
feleségül nyeri eszményképét s Eger dicsőséges védelmi harca után e 
vár kapitányává lesz ; de Gárdonyi a regény folyamán szabályos idő -
közökben föl-föllebbenti egy-egy figyelmeztető kézmozdulattal a regény 
keretén kívül eső jövendő fátyolát s a Bornemisszára várakozó ször-
nyű sors tudata felsarjasztja az olvasó szívében a Gárdonyi-művek 
élvezéséhez annyira szükséges rezignált hangulatot. Az Abel és Eszter 
egyszerű cselekvényéből is mily gyöngéd melegségű hangulat száll 
felénk ! Pedig az író egyáltalán nem vesződik a korrajzi háttér tele-
rajzolásával ; mindössze egy-egy hajszálfinom vonás jelzi itt-ott az 
időt (a múlt század 60 70-es évei) és a színhelyet (Buda), de ez a 
takarékoskodó néhány utalás olyan couleur localet tud teremteni, 
olyan hangulatos illúzióba ringat bennünket, hogy — csak vissza-
gondolva is e kis regényre — szinte hallani véljük a pesti omnibu-
szok baktatását s a budai polgárházakból kiszüremlő zongoraszót. 

Természetesen akadnak kevésbbé sikerült munkái is. Hosszabb 
lélekzetű elbeszélései között feltűnően gyönge az Átkozott józanság ! 
című. A szíven zsarnokoskodó tudákos értelmi túltengés célzatos rajza 
Bonrget Le Disciple-jére emlékeztet ; de Gárdonyi lehetetlen torzképet 
csinál ez elbeszélés hőséből. Az olyan komikusan, sőt képtelenül fél-
szeg alak, amilyen ez a meg nem nevezett figura, nem szokott elvei-
nek halálba menő vértanuja lenni. Vagy ha már elviselhetetlen ember-
gyűlölete folytán hideg megfontoltsággal a Dunába ugrik s erőszakos 
kiszabadíttatása után goromba szavakkal adja megmentőjének (egy 
öreg mérnöknek) tudtára, hogy úgysem tűri tovább az életet : az ilyen 
emberről hogyan higgyük el, hogy megmentőjének néhány figyelmez-
tető szava után lóhalálában nyargal — menyasszonyért?! Hiszen édes 
anyjától százszor hallotta azokat a helyes eszméket, amikkel az öreg 
mérnök hirtelenében kioktatja ! Ha sem az okos anya, sem a bájos 
pap-leány nem tudja meggyógyítani ezt az emberi csodabogarat, 
hogyan tehet rá olyan átalakító hatást egy idegen bácsi? Az sem 
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utolsó jelessége ennek a elbeszélésnek, hogy az egész cselekvény : 
egy elcsapott részeges béres átkának a beteljesedése ! A komikai és 
tragikai motívumokat oly bántó módon vegyíti itt össze Gárdonyi, 
hogy az olvasó csak csodálkozni tud rajta. 

A hangulatukkal ható írók rendszerint nem tudnak bánni a költői 
alkotó eljárás súlyosabb eszközeivel, különösen a tömör és szilárd 
szerkezet mikéntjével. A belső forma problémája Gárdonyinak is talán 
leggyöngébb oldala. Legnagyobb terjedelmű regényében (Egri csilla-
gok) ha már alcíme szerint «Bornemissza Gergely élete» a téma — 
nem igen értjük, miért végződik be a cselekvény az egri győzelem-
mel ; hiszen annak a viszontagságos, szomorú évszázadnak igazabb 
tükre volna egy tragikus végű életpálya, annál is inkább, mert 
Bornemissza Gergely tragikus vége történeti valóság s még hozzá 
magában rejti a költőileg igen jól értékesíthető bosszú-motivumot ; 
ha pedig Eger ostroma a mű középpontja és Dobó az igazi hőse, 
akkor Bornemissza, bármilyen derék pattantyús tiszt is, mellékalakká 
válik és nem érdemli meg, hogy a regény nagyobb része ő vele fog-
lalkozzék. Az Ábel és Eszter cselekvényének befejezetlen voltát (lásd 
Új idők 1905.) maga Gárdonyi is annyira érezte, hogy később meg-
toldással módosította ; még pedig szükséges és szerencsés módosí-
tással. 

Mintegy a szerkesztéssel járó nehézségeket oldja meg Gárdonyi 
azzal, hogy átadja a szót az illető mese főalakjának s ez első sze-
mélyben beszéli el szép sorjában az eseményeket. Begényeiben és 
kisebb elbeszéléseiben egyaránt ezzel az előadásmóddal találkozunk. 
A láthatatlan ember egy görög volt rabszolga visszatekintése életére, 
a Hosszúhajú veszedelem pedig tizenkét agglegényé. Ilyen darabok 
még : Két menyasszony, A béke embere, Az ablak, Levél a kaszárnyá-
ból, A paraszt-leány, Tengeren járók csillaga, Egy szál drót, Doktor 
Gizella, Álom és ébredés, Fekete nap, Veron, Átkozott józanság ! 
A zöld sfinksz, Szüleim gyémántja voltam, A rettenetes mama, Ali 
rózsás kertje, Ne áss a temetőben ! Sánta angyal, Néha az ember 
feledékeny stb. Csakhogy ez az előadásmód nem való bonyolult, moz-
galmas cselekvény ábrázolására. A láthatatlan ember ebben a tekin-
tetben kifogástalan, mert ebben a hős emlékirat-féle dolgozatot ad s 
az íróasztalnál ideje és módja van az embernek uralkodni a tárgyon. 
De a legtöbb esetben rögtönzött mondókák hordozzák a cselekvényt : 
tizenkét agglegény összegyülekezik s mindegyikőjük egy-egy történe-
tet mond el ; vagy Gárdonyi a vásárban összetalálkozik egy gyerek-
kori pajtásával, Bépa Pál falusi pappal s a pap elbeszéli szomorkás 

Irodalomtörténet. 8 
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szerelmi históriáját ; a Dunába ugrik egy életunt fiatal ember s mikor 
kihúzzák a vízből, ő egy kis alvás után 70 lapra terjedő önéletrajz-
zal kedveskedik stb. Már ezekben a novellákban is elvész néha a 
szemünk elől az elbeszélő, annyira belekerülünk mások párbeszédei-
nek halmazába (pl. A múlt velünk él). De legutóbbi regényében 
(Szunyoghy miatyánkja 1916.) válik ez a módszer különösen való-
szerűtlenné. Ennek a terjedelmes munkának egész tartalmát egy 
vacsorázó társaságnak beszéli el egy rendőrtiszt (detektív), de ő is 
csak egyszeri hallásból tudja az egészet, úgy amint azt Szunyoghy 
mondotta volt el neki egy hajó fedélzetén. Tehát az egész regény-
cselekvényt első személyben meséli el magáról Szunyoghy, de azért 
tulajdonképen nem Szunyoghy az, akit hallunk, hanem a detektív, s 
mikor ez néha a maga megjegyzéseivel itt-ott megakasztja a Szunyoghy -
történetet, az ránk nézve inkább zavaró, mint érdekes. Ennek a stíl-
szerűtlenségnek az az oka, hogy Gárdonyi a fó'cselekvényt, mely idilli 
részleteivel és rezignált bölcseleti levegőjével jellemzően illeszkedik 
bele az ismeretes Gárdonyi-genrebe, párosítani iparkodik a bűnügyi 
regények izgató módszerével, pedig ez utóbbi idegen az ő egyéniségé-
től. Az ötlet a követkéző : a detektív gyanúsnak találja a Szunyoghy 
viselkedését s hivatásszerűleg figyelni kezdi ; a Szunyoghy búskomor 
kedélyében a bűntudat lelkiismeretfurdalását sejti és Szunyoghyt be-
szélgetésbe vonja, hogy így ravaszul kicsalva belőle a titkot, törvény 
elé juttassa. Szunyoghy szívesen és gyanutlanul beszéli élete történe-
tét s elbeszélésének körülményes lassúsággal fejlődő mozzanatai a 
detektivben (és az olvasókban) mindinkább azt a hitet keltik, hogy 
Szunyoghy csakugyan alighanem feleség-gyilkos. A mitsem sejtő 
Szunyoghy nagy-kényelmesen halad az elbeszélésben s a bűnt szima-
toló, izgatott detektív — aki emiatt el is hanyagolja a reábízott volta-
képeni hivatalos ügyet — kénytelen türelmet mutatni, hogy Szu-
nyoghy gyanút ne fogjon. Gárdonyi raffinált előadásmódja tehát azt 
a kétségtelenül jóízű ellentétet igyekszik kiaknázni, amely a túlbuzgó 
vadász lázas becsvágya és a hajszolt vad flegmatikus gyanutlansága 
között van. Yégül persze kisül, hogy Szunyoghy nem bűnös, csak 
szerencsétlen ; a detektív tehát felsült s mintha épen a detektív hely-
zetének komikumát akarná az író szelídíteni úgy, hogy ő vele magá-
val mondatja el az egész esetet. Azonban egyebet megbocsátva is e 
regénynek (pl. nem tudjuk, miért akar Szunyoghy Dániel Pestről a 
saját maga címére hamis levelezőlapot íratni egy előtte ismeretlen 
emberrel), képtelenség, hogy egy vacsoraközi rögtönzött elbeszélés így 
tudjon reprodukálni egy hosszú, részletes, finom árnyalatokban gaz-
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dag élettörténetet, melyet az elbeszélő csak egyszer hallgatott volt 
végig. Elvégre az olvasó szépen tan uja lehetett volna ez egész histó-
riának, szórói-szóra úgy, ahogy most van e regényben, anélkül a 
fölösleges és illúziórontó ötlet nélkül is, mely Szunyoghy hosszú 
vallomását mással mondat ja fel. 

Gárdonyi műveinek belső formája tehát nem egyszer fogyatékos, 
a külső azonban annál tetszetősebb és hatásosabb. A Gárdonyi-mun-
kák egyéni, kedves hangulatát pazar bőséggel árasztja magából az író 
stílusa, minden pórusán keresztül. Ezen a téren megint a Mikszáth 
társaként tűnik fel, ők ketten tanulták el legjobban az atyamester-
nek. Jókainak, mesemondó művészetét, még könnyebb fajsúlyúvá és 
még szórakoztatóbbá fejlesztvén ezt, Mikszáth a sziporkázóan szelle-
mes csevegés irányában, Gárdonyi inkább valami merengő, szkeptikus 
szemlélődés tolmácsolására. Művészete ta lán a nyelv terén legtudato-
sabb ; a magyar stílus tisztaságára igen sokat ad, régi nyelvemlé-
keinktől kezdve stílustörténeti tanulmányokon is képezte amúgy is 
kitűnő nyelvérzékét ; nem fukarkodik csípős bíráló megjegyzésekkel 
sem, mikor erről a kérdésről van szó. A tájszólás zamatával szívesen 
fűszerezi előadását, a burleszk hatás kedvéért néha agyon is fűsze-
rezi (Göre Gábor). Stílusa művészi tudatosságának mintegy ki-
növéseképen tekinthető, hogy a helyesírás terén s az írásjelek hasz-
nálatában szeret eredetieskedni, (különálló rövid szavakat a fone-
tikus hangzás jogcímén összeír, a verssorokat is csak pont után kezdi 
nagy betűvel). De az is bizonyos, hogy ezek a a Gárdony izmusok» 
mind a magyar idióma nevében és szolgálatában történnek s legfel-
jebb fölöslegesek, de nyelvünk tisztaságán mákszemnyi foltot sem 
ejtenek. Egészen más rovatba tartozik némely pesti írók stiláris külö-
nösködése, akik idegen szavak helyesírásától kezdve a magyar nyelv-
tani és stilisztikai sületlenségekig oly sok elszomorító példáját adják 
tudatlanságuknak és tehetségtelenségüknek. Gárdonyi nemzeti nyel-
vünk öreg tekintetes-e maradt, aki belepusztult volna, ha a pesti 
«nyelvjárás» bacillusos levegőjét kellett volna szívnia. Ott hagyta hát 
örökre. Bizonyára jól te t te . Vannak magaslatok, ahova gyalog köny-
nyebb feljutni, mint vonaton vagy automobilon. Gárdonyi életútja 
fölvezetett a M. T. Akadémia tiszteleti tagságáig, a Lévay és Baksay 
neve mellé, akik ugyanazon a zajtalan, rejtőzködő úton, az igaz költői 
érdem szerény útlevelével emelkedtek volt oda. Szellemi életünk szám-
talan kóros jelensége közt egy biztató egészséges tünet, hogy ilyesmi 
is megszokott történni még Magyarországon. 
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