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G Á R D O N Y I TITKOSÍRÁSÁRÓL 

Előzmények 

Gárdonyi Géza, évekkel halála előtt, maga is említette, hogy nap-
lóját olyan írással vezeti, amelyet rajta kívül senki sem tud elolvasni.1 

Egy ügyeskedő újságíró, 1921 nyarán Gárdonyinál járva, látott is 
egy ilyen titkosírással írott füzetet. Beszámolója szerint először a?t 
hitte, hogy valaki kínaira fordította Gárdonyi valamelyik művét, de 
az író hamarosan felvilágosította, hogy az az ő külön írása, és azt rajta 
kívül ember el nem olvashatja. Bárkinek rendelkezésére bocsátja. 
A betűk hasonlítanak a régi magyar rovásíráshoz, de sok bennük az 
asszír, ind és héber jelleg. Az egyiptomi feliratokra is emlékeztet egyes 
mondatoknak vagy fejezeteknek bekerítése.2 

Az író második fia, Gárdonyi József, — aki Az élő Gárdonyi című 
könyvében sok életrajzi adatot közöl apjáról, — csak annyit tud a tit-
kosírásról, hogy azt apja „a hun és tibeti ékírásokból szerkesztette 
össze, hogy senki sem tudja meg mit tervez".3 

Porzsolt Kálmán, a Pesti Hirlap Gárdonyihoz bejáratos munka-
társa így emlékszik vissza egyik látogatására: Kér tem, áruljon 
el néhány intimitást magáról. — Elmosolyodott : — Énrólam nem 
tudnak meg semmi intimitást. — Ezzel elővett apró füzeteket , melyek-
be titkos írással jegyezte fel gondolatait. Galambtojás nagyságú 
arabeszkek egymás mellé rakva. T ö b b füzet van így teleírva, inkább 
telerajzolva. — Ez tibeti írás. Azért tanultam meg, hogy minden 
gondolatomat úgy írhassam le, hogy más meg ne tudhassa. Sőt változ-
tatásokat is te t tem az írásjeleken. — Kérésemre felolvasott pár monda-
tot a titkosírásból, pár leplezetlen igazságot élő emberekről s meg-
figyeléseket az életről. Kincs volna az irodalomra, ha meg tudnák 
fejteni Gárdonyi hieroglifáit . . ,"4 

A Gárdonyi személye köré gyűlt hiedelmek és legendák szövevé-
nyében fontos helyet kapott a titokzatos írással írt hagyaték. „A kü-
lönös ember halála után fiókszámra fennmaradt fantasztikus írású 
kötetek"5 izgatták a kutatók fantáziáját, többen nekivágtak a meg-
fejtés munkájának. Közülük László János jutott legmesszebbre. Erő-
feszítéseiről és eredményeiről az Irodalomtörténet 1955/3. számában 
tanulmányt tett közzé Gárdonyi Géza titkosírást naplójának megfejtése 
címmel. László János szerint hihetetlenül komplikált titkosírásról van 
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szó, amit Gárdonyi indokoltan minősített soha meg n e m fejthetőnek. 
Az a véleménye, h o g y az író egy-egy mássalhangzóra 20 — 25 egymás-
tól eltérő jelet is használt, márpedig, ha például egy öt jelből álló 
szóra mássalhangzókként 20—20 betű van, az a szó 205 = 3 200000 
féleképpen való leírását teszi lehetővé. Ugyanakkor Gárdonyi ma-
gánhangzókat általában nem írt, hanem azokat a mássalhangzók közé 
be kellett kombinálni . A továbbiakban elmondja, hogy előbb 40—45 
elemi részt különített el, de azokról kiderült , hogy n e m tekinthetők 
az alapjelkincsnek, ezért később többszáz összetettebb jelet kellett 
valószínűsítenie. Megállapítása szerint Gárdonyi ugyanazt a^zót nem 
írta le még egyszer ugyanúgy. Lehetőséget adott neki erre a rengeteg 
jel. László János végső megállapítása szerint „megrázó kép tárult 
fel . . . előtte". Ú g y látszik, idegbaja elhatalmasodásával Gárdonyi 
egy zavaros álomvilágot keres, tragikusan erőlködik, h o g y „természet-
feletti e rők" pótol ják legjobb éveinek írói ihletét . . . állandóan kö-
nyörög a „szellemeknek", hogy sugalljanak neki remekműveket . 

Azt álh'tja László János, hogy Gárdonyi sajátmagának volt (spiri-
tiszta) médiuma: nyugtalan éjszakáinak révületében egymaga rótta 
papírra a megjelenni vélt szellemeknek tulajdonított hallucinációit. 
Ezzel magyarázza, h o g y az általa k ihozot t megfejtés szavai nem ad-
nak összefüggő, értelmes szöveget, hanem felkiáltásszerű, rövid 
mondatokból áll, amelyek szerinte: körbekeringő szavak mono-
ton zenéje." Ezek u tán László János n e m látta értelmét a további meg-
fejtésnek, hiszen Gárdonyi titkosírással készített feljegyzései csak „a 
magábaroskadás és céltalan vergődés éve i rő l" beszélnek. 

Ezt a magyarázatot nehezen lehetett Gárdonyi életével és munkái-
val összeegyeztetni, valóságos megfejtésnek elfogadni. A téves nézet 
mégis.széles körben elterjedt. A László János által 1955-ben közzé-
tett megfejtés bizonytalansága, a Gárdonyi életmű helyesebb értéke-
lésére való törekvés és a témában rej lő sajátos érdekesség ébrentar-
totta az érdeklődést Gárdonyi titkosírása iránt és az ú jbó l fellobbant, 
mihelyt lehetőség mutatkozott az igazi megfejtésre. Az í ró legidősebb 
fiának, Gárdonyi Sándornak 1965 végén bekövetkezett halála, illetve 
az ő ingóságai közül előkerült váratlanul gazdag hagyaték megisme-
rése ú j lendületet adot t általában a Gárdonyi-kutatásnak, de felfrissí-
tette és kiterjesztette a titkosírás megfejtésére irányuló vizsgálódáso 
kat is. 

Gárdonyi Sándor hagyatéka8 

Az atyja emlékét mindenek felett tisztelő Gárdonyi Sándor évtize-
deken keresztül t i tkolta, rejtegette és óvta a Gárdonyi-házban hátra-

* A hagyaték első leírása az egri múzeum évkönyve 1966. évi (IV.) kötetében talál-
ható. 315—47. 
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hagyott okmányokat, kéziratokat, könyveket, kisebb használati tár-
gyakat. Szószerint betartotta atyja kívánságát, aki fiaihoz intézett leve-
lében így rendelkezett az utána megmaradó írásokról: 

. . ne engedjétek kicsalni a kíváncsiaktól vagy élelmes 
üzletemberektől, akik haszonért az író gyengeségeit is piacra 
viszik. Ne mutassátok meg senkinek, ne is emlegessétek." 

Gárdonyi Sándor halála után — a végrendeleti örökösök megértő 
magatartása következtében — a hagyaték 256 ideiglenes csomagban 
került az egri múzeum irodalomtörténeti gyűjteményeként működő 
Gárdonyi Géza Emlékmúzeumba. 

Az életrajzkutatás szempontjából fontos családi okmányok, több 
mint ezer darabból álló levelezés,7 húszezer lap kézirat, újságkivágá-
sok százai és számos személyi használati tárgy mellett váratlanul sok 
titkosírással készített feljegyzést találtunk ezekben a csomagokban. 

A hagyaték eltitkolását előíró atyai utasítás a rejtjeles feljegyzésekre 
fokozottan érvényes volt. Külön figyelmeztető cédula került elő 
ezzel a folyóírásos szöveggel: 

„Fiaim! Ami ebben a fiókban van, teljesen tűzbevetendő. 
Egy darabkát se tartsatok meg belőle. (Senkinek semmi haszna 
belőle, tanárfélék ellenben különféle haszontalan nyomtat-
ványokat bocsátanának róla világgá.)" 

Gárdonyi Sándor életében valóban sohasem említetté, hogy titkos-
írással írott anyag lenne birtokában, noha sokan érdeklődhettek utána 
és bizonyára tudott a László János-féle, édesatyjára nézve méltány-
talan, téves magyarázatról is. 

Az egri múzeum gyűjteményébe átvett iratok közül bőségesen 
került elő titkosírásos feljegyzés. Az új szerzemény az addig ismert 
ilyen anyag sokszorosa. Gazdag változatossággal található benne 
rejtjeles szöveg önállóan és folyóírással együtt . Titkosírásos felirat 
látható címként vagy feliratképpen a Gárdonyi Géza által szívesen 
használt úgynevezett anyagrendező borítékokon, kéziratcsomók fedő-
lapján, füzetek címoldalán. Az ötleteket, szövegrészeket tartalmazó 
cédulák között sok a teljesen rejtjeles szövegű, de gyakran előfordul 
folyóírásos cédulán titkosírással írott beszúrás vagy részlet. Gyakori, 
hogy a teljes terjedelmében titkosírással írott cédula felső sarkán annak 
a Gárdonyi-műnek a címe olvasható, amely az anyaggyűjtő borítékon 

' A levelek tartalmi kivonatát — jegyzetekkel — az egri múzeum évkönyve 1968 - 7 0 
évi (VI. VII. Vni.) kötetei közlik. 
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áll, ahonnan a vizsgált papírdarab előkerült. Végleges kéziratokban 
is fedezhetők fel titkosírásos bejegyzések. Előkerültek kizárólag t i tkos-
írással teleírott füzetek és olyan noteszek, amelyekben változik a t i tkos 
és a folyó írás. Találtunk közel ezer darab 5—6 m m széles és kb. xoo 
m m hosszú kartoncsíkot, amelyeket kezdettől fogva hosszabb hasz-
nálatra szánt segédeszköznek tartot tunk. 

Gárdonyi Sándor hagyatékának megismerése előtt egyetlen, na -
gyobbmére tű füzet állt a ku ta tók rendelkezésére. László János is k i -
zárólag ennek alapján végezte kutatásait. Az új anyag felhasználásá-
val — a sokféle betűnagyság, a számos papírféleség és füzetfajta, a 
nagy változatossággal használt írószerek és színek alapján — az írás-
mód jellegzetessége és fejlődése sokkal kedvezőbb viszonyok közöt t 
vizsgálható. Az előkerült anyag nagy bősége és változatossága va ló-
színűvé tette a helyes megfejtést, szinte ösztönözte az i lyenirányú 
kutatások újrakezdését. 

A feljegyzések első átvizsgálása, a tar talom valóságos ismerete 
nélkül is, határozottan arra mutatot t , hogy alaptalan és cáfolható 
László János 1955-ben közzétett állítólagos megfejtésének gondola t -
menete. Már 1966-ban, a hagyaték első bemutatásakor kifejeztük ide 
vonatkozó kételkedésünket,8 az Élet és Tudomány c ímű folyóiratban 
1969 áprilisában megjelent cikkben pedig kihangsúlyoztuk, h o g y 
Gárdonyi Géza titkosírása n e m beteg agy sajnálatraméltó terméke, 
hanem nagyon is gyakorlati értelmű feljegyzések — ötletek, vázlatok, 
filozófiai következtetések, az írói munka részleteire, a mindennapi 
élet tennivalóira és eseményeire vonatkozó észrevételek — rögzítésé-
nek páratlanul egyéni módszere. 

Önkéntes kutatómunka 

Gárdonyi Sándor hagyatékáról és különösen a rejtélyes feljegyzé-
sekről az elmúlt években sokszor írt a sajtó. Ezeket a közleményeket 
az egri múzeum bizonyos mértékben kezdeményezte, bátorította, 
hogy a figyelmet minél inkább az irodalomtörténetünkben r i tka 
hagyatékra irányítsa és az egyre szélesebb körű érdeklődéssel is f okoz -
za a helyes megfejtés kilátásait. Állandóan erősödött a meggyőződé-
sünk, hogy a titkosírás igazi megfejtése lehetővé teheti a hozzá k a p -
csolódó és Gárdonyival szemben méltatlan, téves szemlélet felszámo-
lását, elősegítheti az évtizedeken keresztül kialakult hamis Gárdonyi 
kép lényeges kiigazítását. Ilyen meggondolások alapján a sajtónyilat-
kozatokban bíztattuk az érdeklődőket , csatlakozzanak a megfejtéssel 
foglalkozókhoz. Nyilatkozataink és felhívásaink nyomán, két év le-

• Az egri múzeum évkönyve Ipú6. évi (10.) köt. 337. 
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forgása alatt, huszonkctten jelentkeztek az egri múzeumnál . Vol t 
közöttük tudományos kutató, szakmunkás, orvos, tanító, beruházási 
csoportvezető, külkereskedelmi tisztviselő, honvédtiszt , gimnáziumi 
tanuló és egyetemi hallgató is. 

Minden jelentkező „önkéntes kuta tó t" elláttunk a munka megkez-
déséhez szükséges általános tájékoztatással, a szakirodalom adataival 
és rendelkezésükre bocsátottuk a rejtjeles szövegek egyes részleteinek 
fényképeit. A társadalmi munkás kutatók sokféle módszerrel próbál-
koztak. Voltak, akik szabadságukat Egerben tö l tö t ték és heteken 
keresztül a helyszínen vizsgálgatták az eredeti anyagot . Mások nyel-
veket, régi írásmódokat kezdtek tanulmányozni. Együ t t járt ezzel 
Gárdonyi Géza életének kutatása és a Gárdonyi k ö n y v e k újbóli elol-
vasása is. Rendszeres levelezés folyt a vállalkozók és a valóságos kuta-
tási központ tá alakult egri m ú z e u m között. A m ú z e u m b a n összefutot-
tak a különféle elképzelések, próbálkozások és javaslatok. Igyekez-
tünk ezeket egybehangolni és — az egyéni kezdeményezések védelme 
mellett — segíteni az egyes kuta tókat . 

Az izgalmas téma és a Gárdonyi életmű iránti tisztelet által mozgó-
sított önkéntes tudományos munkások között vol t a két későbbi meg-
fejtő. Gyürk O t tó budapesti honvédalezredes egy vetélkedőt közve-
títő televízióadásból értesült először a különös feljegyzésekről és akkor 
határozta el, hogy megkísérli a közel ötven éves ti tok megfejtését. 
A másik megfejtő-jelölt, Gilicze Gábor, egy akko r húsz év körüli 
fiatalember, a Füles című rejtvényújságból olvasott először Gárdonyi 
Géza titkosírásáról. Ő ebben az időben — néhány sikertelen egyetemi 
felvételi próbálkozással maga m ö g ö t t — a kaposvári ma lomban hord-
ta a zsákot. A nem mindennapi rejtvény megfejtésétől elsősorban jó 
pihenést, érdekes kikapcsolódást várt. Mindketten sok levelet váltot-
tak velünk és többször felkeresték az egri m ú z e u m o t , míg célhoz 
értek. 

A megfejtés 

Gyürk O t t ó a korszerű technika vívmányait , a lyukkártyarend-
szert és a számítógépet hívta segítségül munká jában . Két évi kutatás 
és aprólékos munka eredményeképpen, előbb a legegyszerűbb jeleket 
kiszűrve, ma jd a „számjelgyanús" jelcsoportok részletes statisztikai 
feldolgozásával megfejtette9 a Gárdonyi által használt számjegyeket. 
Munkájáról két sokszorosított füzetet készített. A z első füzet tulaj-
donképpen munkabeszámoló, közbevetett tájékoztatás, a szerző kife-
jezése szerint is tanulmány a titkosírás elemzéséről. Ebben még nincs 

• A megfejtés menetéről szóló első beszámoló GYÜRK O. : Hogyan fejtettem meg Gár-
donyi titkosírását — Élet és Tud. 1969/47. sz. 2211 —16. 
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konkrét jelazonosítás és bizonyítás, de részletesen bemutat ja a l yuk -
kártyarendszer alkalmazását. A második füzet már tartalmazza a 
számjelek azonosítását és bizonyítását. Munkájának eredményét is-
mertetve Gyürk elmondta, hogy a számjegyek megfejtéséhez feldol-
gozott „Deciinat III" feliratú titkosírásos táblázatban, a számjegyek 
közelében, található jelek, véleménye szerint a keltezésekhez logi-
kusan kapcsolódó ragok és rövid szavak: -cin, -én, -ban, hó, havi, év, 
évi stb. Feltételezte azt is, hogy egyes általa kiemelt jelcsoportok a 
hónapok nevei. Számos hónap így kimutatot t nevét már akkor azono-
sítottnak tekintette. Később — Gilicze Gábor betűmegfejtésének m e g -
ismerésekor — kitűnt, hogy a Gyürk által kiszűrt jelcsoport valóban 
az év utolsó hónapját jelenti, de nem olvasható decembernek, mert Gár -
donyi azt karácsony hónapnak nevezte és írta feljegyzéseiben. G y ü r k 
O t t ó tehát helyesen azonosította az év utolsó hónapját fedő jelet. 

Gilicze Gábor eredménye, — Gárdonyi titkosírásos szövegének 
folyamatos olvasása, a Gyürk Ot tóéhoz hasonlóan, két évi ku t a tó -
munka végén áll. A rejtély megfejtésére törő két vállalkozó egymástól 
többszáz kilométerre, egymásról alig tudva és egymást még n e m is 
ismerve, teljesen eltérő munkamódszereket követve, naptárilag szinte 
egy időpontban értek el döntő eredményt. Érdekes véletlen, h o g y 
Gilicze a számjegyekkel nem foglalkozott, f igyelmét kizárólag a 
betűkre fordította. Néhány alapvető kérdés — a feljegyzések nyelve, 
az írás iránya, stb. — tisztázása és sok feltevés elvetése után a hangzók 
törvényeit kezdte vizsgálni, míg végül 1969 nyarán egy kartoncsíkon 
többször egymás mellé rajzolt jelben a „ t " betűt fedezte fel. Számtalan 
variáció árán eljutott a második betű azonosításáig és ezzel megragad-
hatta a teljes megfejtéshez vezető fonal végét. Néhány heti lázas munka 
után előtte állt a teljes betűsor, folyékonyan olvasta a titkosírással 
írott szövegeket és feladhatta a megfejtést bejelentő táviratot. 

Gyürk Ot tó t Gilicze eredményéről a múzeum azonnal tájékoz-
tatta. Ezután ő is látni akarta Gilicze állításainak bizonyítását. A két 
kutató az egri múzeumban találkozott és ekkor Gilicze Gábor részle-
tesen tájékoztatott bennünket a betűk megfejtéséről, a titkosírás ábé-
céjéről, az olvasás módjáról . Ennek alapján került sor a megfejtésről 
tartott közös előadásra10 és ekkor határoztuk el a feljegyzések átírá-
sához szükséges közös munkát . 

Az Írásmód és a feljegyzések tartalma 

Gárdonyi Géza most megfejtett egyéni írásmódja rendkívül gon-
dosan kidolgozott, betííirás jellegű titkosírás. Az átírás során megtudtuk , 

" 1969. okt. 13-án, a Múzeumi Hónap keretében az egri képtár kiállítási helyiségei-
ben tartott előadásban a két megfejtő és e közlemény szerzője tájékoztatta a többszíz 
érdeklődőt a megfejtésről. Az eseményről a rádió, a televízió és a sajtó beszámolt. 
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hogy az író ezt a rejtjeles í rásmódot 1906-tól haláláig, tehát tizenhat 
éven át használta rendszeresen. Az írásmód kialakítása előtt Gárdonyi 
már tucatnyi nyelvet tanulmányozot t , ismerte a történelemben elő-
fordult í rásmódokat, foglalkozott a rovásírással, megtanulta és nagyra 
értékelte a gyorsírást. Ezekhez az alapismeretekhez járul t az író kiváló 
rajzkészsége, humorérzéke, a rej tvények és játékok iránti érdeklődése. 
Mindezeket hihetetlen rendszerező képesség egészítette ki és az a 
meglepő szokás, hogy az egyszer leírt szöveget tartalmazó papírt 
még akkor sem dobta el vagy semmisítette meg, ha a kérdéses fogal-
mazványt ismételten átírta. 

Az írásmód a használat t izenhat éve alatt fej lődött . Ennek iránya a 
betűjelek egyszerűsítését, a kapcsolódások logikusabbá és fo lyama-
tossá tételét, „ többemeletes" jelcsoportok kialakításával a grafikai 
komplikáltság fokozását célozta. A rendelkezésünkre álló anyagból 
az írásmód fejlődése jól felismerhető és a keltezéseket tartalmazó 
részletek segítségével időrendileg is dokumentálható. Gárdonyi a 
leggyakrabban előforduló idegen szakkifejezésekre és a sűrűn hasz-
nálandó rövid magyar szavakra rövidítéseket a lkotott . Ezek száma igen 
korlátozott, mindössze 30 —40-re tehető. 

A titkosírás használatakor Gárdonyi — a rövidítésektől eltekintve 
— minden be tű t kiírt. A kettős mássalhangzók, a hosszú magánhang-
zók és az idegen nyelvű szövegek jellegzetes betűi is megtalálhatók. 
Ennek következtében a folyó írásba való áttétel n e m megközelítő 
vagy valószínű lesz, hanem egyértelmű és vitán felüli pontosságú. 
A betűrendszert az író a legegyszerűbb vonal-elemekből alakította 
ki: pont, p o n t o k egymás alatt vagy egymás mellett, kör, vízszintes, 
függőleges, meghatározott i rányban dülő ferde vonalak, d o m b o r ú 
vagy h o m o r ú vonalkák adnak egy-egy betűt. Ezek igen f inoman és 
bonyolultan egymás mellé, egymás fölé vagy egymásra építhetők. 
Ez okozta, hogy egyes kuta tók sokáig négy-hat betűből álló jelcso-
portokat is egyetlen hang rögzítésének tartottak. Az írás rendszerint 
alulról felfelé indul, de néhány „emelet" után felveszi a jobbril-balra 
érvényesülő alapvető haladásirányt. Előfordul, h o g y ezután az írás 
felülről lefelé fordul , mindig az íróeszközt tartó kéz számára legter-
mészetesebb és legkényelmesebb módot keresve. Egy-egy kalligra-
fikailag szépen ható, vagy lendületesen írható jelcsoporton belül azon-
ban az í ró elég gyakran megváltoztat ja a haladás irányát. Gárdonyi 
a használat hosszú időszakában egyre nkább megkedvelte az általa 
, . t ibetűk"-nek nevezett titkosírást. Utóbb már gyorsabban írt ezekkel 
a jelekkel, min t a folyóírással. Ez magyarázhatja, hogy sok jelenték-
telenebb, mindennapi ügyre vonatkozó feljegyzést is titkosírással 
készített, továbbá hogy gyakran egymás mellett fordul elő titkos-
írással írott és folyóírásos szöveg. 

A megfejtés lehetővé tette a feljegyzések tartalmának megismeré-
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set. A két megfej tővel munkatervet dolgoztunk ki az átírásra, hogy 
haladéktalanul előkészíthessük a titkosírásos feljegyzések közreadá-
sát . 1 1 Az átfrott szöveg terjedelme előreláthatólag ezer oldal lesz. 

K o ROMP AI JÁNOS 

„ALFÖLDI R E M E T E " 

Pár év előtt egy Krúdy-válogatás jelent meg a Magvető kiadónál. 
Teljes címe: „ K r ú d y Gyula: Pesti levelek. Publicisztikai írások. Mag-
vető. Budapest, 1963." A címlap hátoldalán olvasható: „Válogatta, 
szerkesztette, az utószót írta és a bibliográfiát összeállította Tóth 
Lajos és Udvarhelyi Dénes, lektorálta Barta András." — A szerkesz-
tők könyvük 586 — 601 lapján kilenc „Alföldi r emete" aláírásit 
Alföldi levelet közölnek, melyeket vé leményük szerint Krúdy Gyula 
írt 1931 — 33 közöt t Lázár Miklós A Reggel című hétfői lapjába. 
(Bibliográfiájukban összesen 20 ilyen álnevű Alföldi levél van felso-
rolva.) Az utószóban ezekkel a levelekkel kapcsolatosan többek között 
ez olvasható (621. 1.): „1931 januárjában kezdi meg Krúdy a Reggel-
ben az Alföldi Levelek sorozatát, és adja közre haláláig . . . A rokon 
gondola tokon kívül személyi körülményekre való utalás (Lázár 
Miklóshoz, a tokaji ellenzéki képviselőhöz fűződő barátsága, stb.), a 
szokott fo rma: Levél a szerkesztőhöz, továbbá egyes nyelvi fordula-
tok is kétségtelenné teszik Krúdy szerzőségét. Döntően Krúdy mellett 
szól végül a levélsorozat egy-egy fu tó rezignációja, keseredett moso-
lya . . . " Á m valamiféle stiláris eltérésre a szerkesztők is felfigyelnek: 
„A fasizmus ellen hazánkban is radikalizálódnak a haladó írók, ezért 
erősödik Krúdy hangja is. A Levelekben kritikája élesen szól, stílusá-
ban is feltűnő a t ömörebb mondatok feszültsége . . . " 

Nos , ennek a stílus-változatnak — mint közelébb tudomásunkra 
ju to t t — egészen más oka van. Még pedig az, hogy az Alföldi Leveleket 
n e m K r ú d y írta. H a n e m maga a lapszerkesztő Lázár Miklós. — Kül-
földi ismeretlen ismerősök eljuttatták címünkre fotókópiában a 

1 1 A tervek szerint 1972-ben, Gárdonyi Géza halálának ötvenedik évfordulóján, az 
Akadémiai Kiadó Ü j Magyar Múzeum című dokumentum-sorozatának köteteként 
jelenik m e g a feljegyzések teljes szövege. A kötet bevezető fejezeteiben tájékoztatás 
található majd a rejtjeles írásmód szerepéről Gárdonyi életében, az írásra vonatkozó 
nyilatkozatokról, híresztelésekről, megfejtési kísérletekről és a sikeres megfejtés meneté-
ről, továbbá az írásmód jellegzetességeiről. Ezt követi a megfejtett szöveg, szembeállítva 
egyes részletes fényképeivel, hogy maga az olvasó ellenőrizhesse az átírást és megtanul-
hassa a titkosírást. A szöveget keletkezése időpontja, témakör vagy a feljegyzés jelleg-
zetessége szerint csoportosítjuk és az író életére, munkamódszerére, műveire, korának 
eseményeire és a kortársakra vonatkozó jegyzetekkel látjuk el. A kötetet tárgy7- és név-
muta tó egészíti ki. 


