KIRÁLY JÚLIA
A láthatatlan ember arcai
Kiállítás Gárdonyi Gézáról
A szívet azért rejtette el Isten, hogy senki ne lássa.
Gárdonyi Géza: Ida regénye, 1924

2011. november 30-tól egy évre a fővárosba, a Petőfi Irodalmi Múzeumba „utazott”
az egri remete. Pestre költözött íróasztala, amelyen az Egri csillagok című regényt írta,
írógépe, utazóbőröndje és „vándorbotja”, pipái, könyvtárának legszebb és legizgalmasabb kötetei (saját kéziratos bejegyzéseivel), kávékiöntője, pecsétnyomója, valamint számos tollal, illetve géppel írt kézirata. Magával vitte az egri vár évszázados
köveit, s a kiállítás rendezőinek szándéka szerint azt a hangulatot is, amely őt a történelmi regények, novellák, drámák, mesék és versek megírására késztette.
Ha átgondolom az eddig lefolyt életemet, azt kell látnom, hogy kövek alatt nőtt fű vagyok.
Sok idő kellett, míg ki tudtam bújni a levegőre. Körülményeim olyanok voltak, hogy el kellett vesztenem hivatásomnak ösztönszerű tudatát is.1

Gárdonyi Géza azon írók közé tartozott, akik az írást kihívásként, komoly erőfeszítést igénylő feladatként, tudatos, átgondolt, megtervezett munkafolyamatként
fogták fel. A „kövek”, amelyekről ő beszélt, azok az akadályok voltak, amelyek gátolták őt az íróvá válás folyamatában. A szegénység, s mondjuk ki, az alapos műveltség
hiánya, mind-mind késleltették Gárdonyit a nagy cél elérésében. Kitartóan készült a
pályára, gondosan, olykor erőn felül is gyarapította könyvtárát, s ahogy nőtt a könyvek száma, úgy nőtt, mélyült műveltsége is. Gárdonyi Egerbe költözésének egyik
fontos oka volt, hogy megfelelő alkotói közeget találjon elmélyült munkájához. Makacsul, sokszor napokon keresztül elbújva, visszavonulva olvasgatott, elmélkedett,
gyűjtötte az információkat, tanult: történelmet, irodalmat, filozófiát, természettudományokat. Mint ahogy Sámuel próféta a frigyláda mellett szolgálva egyetlen igét sem
engedett a földre hullani, úgy gyűjtögette Gárdonyi is az új ismereteket, a hasznos
tudást. Ez a kitartó, hatalmas energiákat megmozgató tanulás, megfigyelés élete részévé, egyénisége fontos jegyévé vált. Új utakat keresett, gondosan formálta írói
arculatát, kereste önálló hangját. Mondanivalóját csak azok tudják megérteni, akik
egy hullámhosszra kerülnek Gárdonyi lélekrezdüléseivel („Minden műnek akkora az
értéke, amekkora rezgést kelthet a szívekben.”2), s felfoghatatlanok azok számára,
akik pusztán tudományos, elemző módon közelítik meg a műveket. Nagyon keskeny
az az ösvény, amelyen maradva megérthetjük Gárdonyi szándékait.
Egerbe költözésének okairól Az öreg tekintetes című kisregénye beszél. Gárdonyi
ebben a műben kissé elfordult a falutól. Főhőse, a kedves, nyugodt öregúr, Csurgó
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Károly eladja vidéki birtokát, hogy segítse veje új szanatóriumának megépítését.
Pestre költözik, és megpróbál beilleszkedni a pesti mindennapokba, pontosabban –
és ebben rejlik az öreg tragédiája – megpróbálja a vidéki életét pesti környezetben
folytatni. Gárdonyi ebben a kisregényében nagyon nagy gondot fordít arra, hogy
hőseit részletesen és sokoldalúan jellemezze. Nem is annyira a történések hordozzák a mű dinamikáját, mozgalmasságát, hanem a jellemek megnyilvánulásai, az
egyéniségek között feszülő ellentétek, a jellembeli különbségek okozta konfliktusok.
Gárdonyi egyetemes üzenete az, hogy az emberi szabadságot minden körülmények
között meg kell őrizni. Ez a szabadság nem az a szabadság, amiről a Biblia a gonoszság palástjaként beszél, vagyis bármit megtehet az ember, hanem azt is jelenti,
hogy mindenre van szabadsága és mindentől szabad. Dönthet, megtehet bármit, és
ahhoz is megmarad a joga, hogy esetleg ne tegyen meg valamit. Gárdonyinak ez a
szabadság volt a legnagyobb kincse. Mindenkinek meg kell találni az egyéniségnek
leginkább megfelelő életteret, ugyanis ha ez nem sikerül, az ember nem tudja küldetését beteljesíteni, elégedetlen, fáradt, frusztrált lesz egész életén keresztül. Az öreg
tekintetes tragédiájában ott rejlik minden céltalan, megtévedt, szabadságát elveszített
ember sorsa.
Gárdonyi szerencsésebb volt, mint regénye hőse. Új környezetében, Egerben
megtalálta azt a közeget, amelyben kiteljesedhetett. Megszabadult a bizonytalanságtól, félelmeitől, szép lassan a szegénységtől, a kiszolgáltatottságtól, a fővárosi tülekedéstől. Az öreg tekintetesből értjük meg, hogy Gárdonyi miért választotta a vidéket.
A kisregény Gárdonyi gyónása és egyben válasza arra, hogy miért költözött el Pestről.
Az Egri remete nem a magányt, hanem a szabadságot választotta. Saját maga által felépített új életstílusa lehetővé tette számára, hogy végre úgy élhessen, ahogyan
mindig is szeretett volna: békességben, nyugodtan, heteket, hónapokat szánva egyegy műnek. Nem rejtőzött el, nem idegenkedett semmitől, csupán kellő távolságot
tartott mindentől, ami új, szokatlan, esetleg veszélyes lehetett. Ha kellő időt tudott
szánni a vizsgálódásra, ha saját szűrője átengedett bizonyos új irányzatokat, nézeteket, véleményeket, akkor nyitottá vált. Életstílusa része lett írói stílusának, hangnemének is. A csendes, nyugodt alkotói közeg, a sok gondolkodás, elmélkedés, a
fáradhatatlan olvasás, folyamatos önművelés hozták létre azt az írói magatartást,
ami Gárdonyi műveinek is részévé vált.
A láthatatlan ember arcai című tematikus kiállítás felvillantja Gárdonyi életének
legmeghatározóbb szakaszait, életművének legfontosabb állomásait és az író leglényegesebb üzeneteit.
A kiállítás első része Gárdonyi történelmi regényeit mutatja be.
Röviddel Egerbe költözése után foglalkoztatta őt egy nagyepikai mű megírásának gondolata. A lehetőséget az Új Idők című folyóirat azon pályázata adta, melyben történelmi tárgyú regényt kértek az alkotóktól. Gárdonyi belevágott a nagy
munkába, de röviddel az írás megkezdése után rájött, hogy az iskolákban elsajátított
történelmi tudás és az írásban szerzett tapasztalat nagyon kevés ehhez a vaskos
műfajhoz. Félretette az Egri csillagok megírását, s hozzálátott egy új alapokon nyugvó
történelmi regény műfaji sajátosságainak kidolgozásához. Ez a megfogalmazás első
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olvasásra túlságosan is erőltetettnek tűnhet, de Gárdonyi feljegyzéseit olvasva, indítékain gondolkodva valóban egy igen tudatos, átgondolt alkotómunka vehette kezdetét. A kiállításban bemutatott regényekről elmondhatjuk, hogy véletlenszerűen
bukkantak elő a témák, s Gárdonyit valamennyi esetben egy-egy személyiség indította élettörténete megírására. Ez történelemszemléletének egyik sarkalatos pontja.
Remek érzékkel találta meg szereplőit olyan korokban, amelyek regénybe kívánkoztak. Hőseit – ahogyan ő fogalmazott – ablaküvegül használta arra, hogy betekintést
nyerjünk az adott kor történelmébe. Valamennyi történet elmélyült, a legtöbb esetben tudományos igényű kutatómunkát kívánt. Ez a kitartó, tudományos igényű
kutatás, pontosság, korhűség a másik fontos mutatója Gárdonyi szemléletének.
Gárdonyi tudatos író volt. Az lebegett a szeme előtt, hogy miképpen tud ezekből az
alkotó elemekből, gondosan összeválogatott, kidolgozott részletekből egységes
egészet: regényt alkotni. A múlt nem csupán színfal. A történelmi regény lámpás,
ami bevilágít az elmúlt századok sötétségébe.3
A láthatatlan ember ötletét hun Attila alakja ihlette:
Elolvastam Thierryt, Fesslert, Priszkosz rétort. S Attila kiemelkedett előttem a múlt ködéből, alakja óriássá nőtt. Priscos különösen megragadott. Szinte önként kínálkozott a gondolat, hogy egyik szolgáját teszem meg ablaküvegül s azon át mutatom meg a hun kornak
mozgalmait. Hogy a rabszolga alkalmas médium legyen, teremtenem kellett melléje egy hun
leányt, aki odaköti a hun földre.4

Gárdonyi egy költött alakot helyez regénye középpontjába. A trák származású Zéta
szemüvegén keresztül követhetjük végig Attila diadalmas hódításait és halálát, a
birodalom történelmének sorsdöntő mozzanatait. Zéta tudós és gazdag úr, a császár
barátja, amikor megírja élete történetét. Hányatott sorsú rabszolgaként ismerjük
meg, szemünk láttára érik férfivá. Addig azonban, míg sorsa nyugvó pontra jut,
szinte mérhetetlen szenvedésen kell keresztülmennie. Elhagyja nevelőapját, lemond
személyes szabadságáról, önként vállalva a rabszolgaság keserves következményeit,
hogy a szíve választottja közelében lehessen. Reménytelenül szerelmes Emőkébe, a
lány azonban Attiláért rajong, a halálba is követi. Zéta ekkor eszmél rá, hogy van
szív, mely őérte dobog. Elfogadja Dsidsia szerelmét, mellette rátalál az élet igazi
értelmére, a szeretetre. Nagy titkát azonban örökre a szívébe zárja.
Harmadik nagy történelmi regényének ötlete is már korábban megfordult Gárdonyi fejében. IV. Béla kora sem bizonyult könnyebben megközelíthetőnek, mind
korábbi regényeinek történelmi háttere. A könyv születéséről így vall:
A kilencvenes évek közepén került kezembe a Margit-legenda. Érdeklődéssel olvastam el,
de borzadozva tettem le. Vallási őrültek háza volt az, – gondoltam – és az a szegény leány
annak az őrültségnek legsajnálatosabb áldozata. Tíz évre rá, 1906 nyarán, olvasok egy rövid
idézetet a Margit-legendából. Az idézet éppen az a mondat, amelynek eltörlését kívánta
volna Szent Margit, ha a kéziratot az ő élete folyamán írják. Kedvetlenül néztem az idézetre, s mivelhogy este olvastam, egész éjjel a körül forgott a gondolatom. Hogyan veheti ki
valaki éppen azt a mondatot idézetnek? Miért éppen ezt emeli ki Marczali és a Szilágyi-féle
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Magyar történelem második kötetében? Nem sokkal szebb volna-e, ha valaki úgy írná meg
Szent Margit életét, hogy azokat a vonásokat emelné ki belőle, amelyek szépek? Hiszen a
legenda tele van a lelki nemesség és szívbéli jóság vonásaival is.”5

Gárdonyi nem sokkal ezután elutazott Pestre és megnézte a Margitsziget legérdekesebb részeit is. S aztán új szemmel olvasta el megint a Margit legendát:
A sorok között iparkodtam olvasni. S íme a sorok között rámfénylett egy szent élet szépsége, mint ahogy a deszkapalánk résein átragyog a nap. De hogyan nem látta meg a múlt
időknek e fenséges alakját senkise! Hányan megírták Ildikót, Zách Klárát, Széchy Máriát! A
történelem minden nő-alakját rámába aranyozták már a magyar írók, csak éppen Margit királyleány hever még a porban. Támasszuk fel!6

Margit lett a magyar történelem feltámasztásra váró alakja, akin keresztül megelevenedik a 13. századi Magyarország.
Rendkívül nehéz feladatra vállalkozott Gárdonyi az Isten rabjai című regény írásakor. A modern kor embere számára kellet közel hoznia a világi örömökről lemondó kolostori életet, annak látszólagos eseménytelenségét, érthetővé és élményszerűvé
tenni Margit vallásos rajongását. A regényben az „égi liliom” lelki tökélesedésének
folyamatát rajzolta meg Gárdonyi. Margitot apja még születése előtt Istennek ajánlotta, hogy ezzel segítsen bajba jutott országán. Nevelése e szent cél érdekében
történt. Kisgyermek korától domonkos rendi apácák fordították tekintetét az ég
felé, szoktatták vallásos életre, a regulák pontos betartatása. Az idő múlásával Margit
a lelki élet, az isteni szerelem (amor sanctus) olyan magas fokára jutott el, ahová már
sem nevelői, sem lelki atyja nem tudta követni. Túljutott minden világi gyarlóságon,
regulán és dogmán. Mélyen átélt személyes hite kétely nélküli, amelyért minden
megaláztatást vállalt. Apjával is szembeszállt: az égi jegyességet választotta a földi
házasság helyett, hogy beteljesíthesse a király felajánlását. A regény végén nemcsak
Krisztus országának polgára, hanem Mária-alakban nemzetének védelmezője is. A
befejezéssel Gárdonyi eltér az eredeti legendától, annak az írói hitvallásnak a szellemében, amely szerint a műalkotás nemcsak esztétikai érték, hanem nemzeti tett is.
Rendkívüli érzékenységének, írói fantáziájának köszönhetően mindig látta is azt
a világot, melyet ábrázolt. Ezért tudta oly hatásosan összeegyeztetni a realista, részletező leírásokat a lelki folyamatok lírai hangvételű ábrázolásával. Regényeinek középpontjában mindig egyéni történet áll. A történelmet individuális szinten ábrázolja, vagyis a történelmi eseményekből annyit tudunk meg, amennyi hősei személyes
életét befolyásolja. Szereplőinek élete a gondolatok és érzések mikrovilágában zajlik.
Ehhez a munkához kellett az a végtelen nyugalom, amelyet egri otthonában teremtett magának.
Külön figyelmet szenteltünk a kiállításban Gárdonyi tudományok iránti érdeklődésének. Természetszeretete ösztönözte őt arra, hogy miután berendezkedett egri
otthonában, botanikus kertet telepítsen. Európai útjairól, többek között Törökországból hozott növényeket honosított meg. Hatalmas fenyők, tuják és egyéb dísz5
6

I. m., 146.
I. m., 147–148.

158

növények között sétálhatott esténként, virágait, cserjéit saját maga ápolta. Régi vágya valóra vált, csend és békesség övezte otthonát, falut teremtett magának a városban. Hamarosan az övé lett az Eger határában lévő dimbes-dombos, harmincholdas
Savós nevű birtok is fenyvessel, réttel, gyümölcsössel és nyaralóval. Számos természettudománnyal foglalkozó könyvet olvasott, kertészeti folyóiratokra fizetett elő.
Növényeiről, a kertjében élő madarakról, rovarokról, bogarakról titkosírással könyvet vezetett, melynek a Természet kalendáriuma címet adta.
Gárdonyi nagy kedvvel tanulmányozta a nyelvek világát, a különböző írásmódokat. Saját örömére, munkájának meggyorsítására találta ki írásmódját, melyet a családtagok csak „tibetűknek” neveztek, s melyre külön egységet terveztünk a kiállításban. A betű szerinti, egyszerű jelekből álló írást apró trükkökkel, a jelek szokatlan
kötésével, dőlésirányával tette látszólag bonyolulttá. Arra törekedett, hogy a kizárólag a maga használatára szerkesztett írás gyorsan papírra vethető, könnyen olvasható, a kívülálló számára felismerhetetlen legyen. Írása hiánytalan rendszerű, 41 hang
jegyét tartalmazó betűírás, melyeket a legegyszerűbb geometriai jelekből (pont,
egyenes, kör) alakított ki. Egyes betűkben megtalálható sajátos formájuk valamelyik
része.
A naplókat Gilicze Gábor és Gyürk Ottó fejtette meg. Azóta Gárdonyi életműve
köré szőtt hamis legendák szertefoszlottak. A Mesterkönyvek és Mesterfüzetek lapjain
„okkult praktikák”, „egy megbomlott elme” gondolatai helyett a műalkotás lényegéről, az alkotó munka nehézségeiről szóló fejtegetéseit olvashatjuk. Megismerhetjük
munkamódszerét és műhelytitkait. A titkosírás az elzárkózásnak egy különös tréfacsináló kedvvel kialakított formája, amelyben feltárul a rendszerező munka szeretete, a rajztehetség, az önkritika és a humor.
Gárdonyi családja a titkosírásos szövegek jeleit „tibetűknek” hívta, de az írásmódnak semmi köze nincs a tibeti nyelvhez vagy a tibeti íráshoz. A „tibeti” Gárdonyi
esetében a világtól elzártra, a titokzatosra, a kiemelkedőre utal. A tibetűk elnevezés
– ismerve Gárdonyi szóalkotó alaptermészetét – tulajdonképpen a „titkos” és a
„betű” szavak összevonásából jöhetett létre.
A kiállítás legkedvesebb része a Gárdonyi kuckó lett, ahol a mesemondóra hívtuk fel a látogatók figyelmét. A városból haza érkező Gárdonyit az utcabeli gyerekek
nagy örömmel várták, mert minden alakalomra tartogatott számukra egy-egy mesét.
A mesélő írót a gyerekek körbevették, és háza kapujáig kísérték. E találkozások
alkalmával kristályosodtak ki azok történetek, melyeket Gárdonyi lejegyzésre alkalmasnak ítélt. Pedagógusként, apaként fontosnak tartotta azokat a meséket, amelyek
a kicsik lelki, szellemi, erkölcsi nevelését, szórakoztatását szolgálták. A Nagyapó meséi
vidám, közös játékra, a Bolond Istók mókás mozgásra, „bolondozásra”, az állatmesék
pedig játékos tanulásra invitálták a legkisebbeket. A mesemondó Gárdonyit vidámság, játékosság, ötletesség jellemzi.
A kiállítás zárásaként utolsó regényének, az Ida regénye című művének legfontosabb gondolatait közöltük. Az Ida regénye önéletrajzi ihletettségű művészregény,
amelyben a háború okozta bánattól örök emberi érzelmek felé, a házasság, a szerelem, a szeretet felé fordul. Gárdonyi fiainak keresett feleséget, s jó megoldásnak
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tűnt a házassági hirdetés. Gárdonyi jutalomjátéka ez a regény. Csodálatos szerelmi
történet, amelyben örömmel mélyül el az apró eseményekkel történő jellemzésben,
ahol megalkothatja az ideális feleséget, az eszményi nőt Ida, és a mintaszerű férjet, a
művészt Balogh Csaba alakjában, s ahol kedvére keresheti a válaszokat az élet értelmére, a művészet lényegére, mondanivalójára. Gárdonyi vallomása, életének,
életművének összegzése ez a regény, amelyben elmondja, hogy mi a művész, így az
író feladata, miért érdemes élni: az élet értelme egy olyan házasság, ahol a felek
egymásért élnek, egymást tökéletesen kiegészítve. A munka: alkotás, amelyben az
ember, akár művész, akár hétköznapi ember, kiteljesedhet. Mindez Isten tanácsával,
vezetésével, vigyázó felügyeletével, jóságával válik igazán teljessé. Ahhoz pedig,
hogy meghallja az istenség szelíd hangját, magányra, csendre, visszavonultságra,
„belső imakamrára” van szüksége. Gárdonyi mindig erre az ihletre vágyott, mindig
ezt kereste, s ha megkapta, gyorsan, pontosan, teljes odafigyeléssel tudott dolgozni.
S ennek az eredménye, a gyümölcse az olvasók elégedettsége volt.
Balogh Csaba életének eseményei több ponton is megegyeznek Gárdonyiéval.
Csaba festő és újságíró. Gárdonyi író és újságíró. Csaba párbajjal végződő esztétikai
vitába keveredik legjobb barátjával, ahogy Gárdonyi is késhegyig menő vitákat folytat Bródy Sándorral. Csabának esélye sincs a boldog házasságra. Anyagi kényszerből
kötötte sorsát Ó Idáéhoz, idegenként élnek egymás mellett. A sikertelen házasság és
az önemésztő gyötrelem Gárdonyi egész életére szóló élménye. A külsőségeknél is
egyértelműbb a megfelelés a regény szereplőinek művészetfelfogása és Gárdonyié
között. Csaba, Ida és Balázs mester beszélgetéseiben gyakran szó szerint ismerhetünk a Mesterfüzetek, a Ceruzarajzok és némely levelének részletére. Csaba sokat köszönhet mesterének, de a művészet lényegéhez Ida inspiráló hatására kerül közelebb. A közös élményből születő szeretet lesz szabadon választott jövőjük alapja.
A kiállítás különlegességét a műtárgyak közé „belopott” interaktív elemek adják.
A forgatható kockák, titkosírásos játékok, az egri várat ábrázoló óriás puzzle, a
Gárdonyi mesefiguráit megidéző mesesámlik, a tapintható műtárgyak mind arra
hivatottak, hogy közelebbivé, „kézzel foghatóbbá” tegyék az eddig láthatatlan embert. A különleges installáció, a műtárgyak és a fent említett látványelemek segítik,
hogy a látogató Gárdonyi írói műhelyében érezhesse magát, s inspirálja az olvasót a
Gárdonyi-regények olvasására.
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