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GONDOLATOK GÁRDONYI EGY REGÉNYTÍPUSÁNAK VIZSGÁLATÁHOZ 

1. 

A Gárdonyi munkásságának egészéről alkotott irodalomtörténeti értékelés igen szélső 
határok között ingadozik. Vannak művei, amelyeket osztatlan elismerés övezett a múltban 
és jelenben egyaránt, s vannak alkotásai, amelyek nem keltettek különösebb érdeklődést 
sem régebben, sem ma. A polgári irodalomtörténetírásnak sem volt egységes az állásfoglalása, 
az elismerő hangok mellett súlyos bírálatok is elhangzottak, s a felszabadulás utáni gyér 
számú értékelés is csak kevés Gárdonyi-művet fogad el teljes értékű alkotásnak, s nem érzi 
veszteségnek a figyelmen kívül hagyott nagyszámú munkát. 

Vajon mi rejlik ez értékelések mögött? Valóban ennyire egyenetlenek Gárdonyi alko
tásai, és ha így is van, mi lehet ennek az oka? Miért van az, hogy vannak művek, amelyeknek 
nézeteit nem tudjuk elfogadni, mégis megragadnak bennünket, mégis értékeseknek véljük? 
Ezek azok a kérdések, amelyek önkéntelenül is elénk tolulnak, ha Gárdonyi munkásságával 
foglalkozunk. 

Ami elsősorban zavarja ítéletünket Gárdonyi műveinek összességében, az a sokrétű, 
igen különböző eredetű anyag, amely egy határozott és következetes szemlélet híján nem áll 
össze egységes képpé. Munkáinak egynémelyike közvetlenül kapcsolódik a magyar irodalom 
hagyományaihoz,.Jókai hevülő nemzeti romantikájához vagy Arany népetszerető realista 
idilljeihez; másrészt olyan műveket alkot, amelyekben alig található helyi jelleg, s amelye
ket kedvelt polgári irodalomtörténeti megjelöléssé} „örök emberi" kérdések műveinek nevez
hetnénk. 

Egyszer úgy tetszik, hogy eszközeiben is a hagyományokhoz tapad, máskor oly mér
tékben különbözik tőlük, hogy egyenesen kétségessé válik minden előzőkkel való rokonsága, 
sokszor éppen a legfőbb vonásokban különbözik kora prózairodalmától. Gárdonyi csak kevés 
művében bizonyul elbeszélő-mesélőnek, legalábbis abban az értelemben, ahogyan e megjelö
lést Jókaira vagy Mikszáthra alkalmazhatjuk. Nem nevezhető anekdotikus realizmusnak az 
ő ábrázolási módja, még kevésbé szatirikusnak, de nem is kapcsolódik a realista próza nem 
anekdotikus útjához, a Tolnaiékéhoz sem, s nem is válik kritikai realistává. Gárdonyi sokféle 
ellentmondását még időben sem lehet egymástól megnyugtatóan elhatárolni, mert egyik vagy 
másik jellemzője korai műveiben éppen úgy megtalálható, mint a későbbiekben. (Meg kell 
azonban jegyezni, hogy egyik vagy másik elem túlsúlya írói útjának egy-egy szakaszához 
rögzíthető.) Mindez arra hívja fel figyelmünket, hogy Gárdonyi munkásságát egy korváltás 
tüneteként fogjuk fel, amelyben az elemek egy része még a múlthoz kötődik, de sok tekintet
ben már elüt attól, más eszmények jelentkeznek benne. 

2. 

Sok vita folyt az utóbbi időben a realizmus kérdéséről, egyelőre nem sok kilátás mutat
kozik azonban arra vonatkozóan, hogy hamarosan és megnyugtatóan lezárul ez az ügy. Máig 
sem tisztázott, hogy történelmi kategória, világnézet vagy írói módszer, esetleg esztétikai 
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nézet-e tulajdonképpen a realizmus; s ezeken belül: mely időszakok jellemzője, s mik az 
eszközei stb. Mindezek ellenére nem hisszük, hogy a XIX. század második fele magyar iro
dalmának realista tendenciáit tagadásba lehetne venni. Fennáll ez akkor is, ha még oly nagyok 
is az ellentmondások. 

Jókai a maga művészetét éppen úgy realistának tartotta, mint például Tolnai, s mind
ketten élesen elhatárolták magukat az életet nyersen ábrázoló naturalizmustól, amelyet pedig 
akkor életanyaga miatt a realizmussal azonosítottak. Mindez — ha meggondolkoztató is 
számunkra — nem járhat azzal a következtetéssel, hogy elvessük a realizmus kategóriájának 
fogalmát, mert annak megvalósítására határozott igényt és törekvést találunk e korbeli iro
dalmunkban. Ez tisztán láthatóan a társadalmi mozgás ábrázolását jelenti, tehát olyan irány
zatot, amely elsősorban a külső viszonyok bemutatását tűzi ki célul, s csak ezen keresztül, 
másodsorban nyilvánul meg az író énje, a művészi lepel mögé bújva. Igaz, ez a külső világ 
ábrázolása is sok lírai elemet hordoz magában, az objektívnek tetsző bemutatás mögött gyak
ran ott érezni a lírai felhangokat, de ez sem változtat azon, hogy az egyénen túlfekvő valóság, 
egyszóval a realitás kér helyet ezekben az írásokban. 

Ne boncolgassuk most annak okait, hogy miért változik meg rövidesen az ábrázolás 
iránya. Lehetetlen ugyanis észre nem vennünk, hogy körülbelül a nyolcvanas évek táján és 
még inkább a századforduló idején olyan alkotások jönnek létre, amelyeknek már nem céljuk 
a külvilág festésé, csupán alkotójuk önmaga kifejezései. E művek írói a külvilágot csak esz
köznek tartják bensőjük kifejezésére, céljuk önmaguk kivetítése. 

Tiszta formáival e törekvésnek a XIX. század második felében nemigen találkozunk, 
csak átmeneti változataival, s inkább a költészetben, mint prózairodalmunkban. Itt első
sorban Vajda költészetének egyes darabjaira kell gondolnunk, amelyekben szinte lépésről 
lépésre nyomon követhető, hogyan veszít erejéből a külső történet — s ezzel együtt a képek 
jelentősége miként alakul át szinte kizárólagosan a költő én-kifejezőjévé. 

Valami ilyesmit kell gyanítanunk Gárdonyi munkásságának tetemes részében is. Nála 
még inkább szétválasztható a kettős tendencia, a hagyományokhoz húzó külvilági ábrázolás 
s az önmaga kétségeinek kifejezésére törekvés. Ennek az átmenetnek ő az egyik legpregnán
sabb alakja. 

Az a tény, hogy Gárdonyi munkásságának első felében inkább az ábrázoló, s másik 
részében túlnyomóan az utóbbi tendenciát látjuk érvényesülni, arra a következtetésre vezet, 
hogy életének egy szakaszán beállott változás hatásáról van szó, e tendenciák tehát időben 
élesen elválaszthatók egymástól. Ügy tűnik ez, mintha a váltásnak fő oka a magánybavonulás, 
a „remete" élet lenne. A kérdés valójában nem ilyen egyszerű, mert a befeléfordulása már 
jóval egri évei előtt jelentkezik, és a külső ábrázolásra törekvést még később is megtaláljuk 
nála. Az okokat mélyebben kell keresnünk. 

3. 

Minden bizonnyal nagy szerepe van egy emberi — még inkább egy írói — sors alakulá
sában annak, hogy valaki biológiai alkatában mit hordoz magában, de kétségtelen az is, hogy 
e tulajdonságok csak a nekik kedvező körülmények között fejlődnek ki, lesznek latens tulaj
donságokból dominánsokká; és fordítva: tompulhatnak, csökevényesedhetnek a körülmé
nyek hatása alatt a domináns tulajdonságok. Jóllehet ez átalakulásban közrejátszik az életkor 
is, de döntő szerepük mégis az objektív viszonyoknak van. Az említett tényezők egyikére sem 
lehet határozottan rámondani, hogy egyedüli eldöntői az egyéniség kialakulásának, végső 
soron nyilván ezek együttes szövevényéből születik az egész ember. 

Ezt az elvet kívánjuk érvényesíteni akkor, amikor Gárdonyi emberi és írói magatar
tásának alapvető vonásait kíséreljük meg felvázolni. 
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Ami Gárdonyi egész munkásságából, alkotásának minden darabjából kiáramlik — s 
talán legfőbb értékét adja —, az tiszta embersége. Nem találunk példát arra, hogy egyszer 
is könnyen venné bármilyen kis élet sorsát, hogy ne tartaná azt a legfontosabbnak, hogy 
egyszer is cinikus lenne bárkinek vagy bárminek az életével szemben, hogy értelmetlennek 
vagy céltalannak tartaná a vele való törődést. Ez a humanitás, a „jó" emberség készteti őt 
arra, hogy figyelme a mikrokozmoszig kiterjedjen. 

Mindez egyben azt is jelenti, hogy műveinek tárgya sokszor tűnik kicsinyesnek, a 
nagyobb közösség szempontjából jelentéktelennek, s ennek megfelelően a műforma leggyak
rabban a kisepika, a sajátos Gárdonyi-novella. 

Az érzelmi alapú szemléletet Gárdonyi hozhatta a családi körből, de táptalaját az a 
környezet nyújtotta, amelybe mint fiatal tanító belekerült. Hozzá kell tennünk, hogy ehhez 
az alapréteghez nemsokára sok tudatos elem is járult. Azzal az ellentmondásos helyzettel 
állunk ugyanis szemben, hogy Gárdonyi világnézetének több vonása a társadalom kényszerítő 
nyomására igen korán kialakult, de véglegesen sohase szilárdult meg, talán éppen azért, mert 
egészen fiatalon kényszerült feleletet adni nem egy egész életére kiható kérdésre. 

Kora ifjúságától élete deléig küzdött a szegénységgel, de nem adta meg magát, fő törek
vésévé vált, hogy kiemelkedjék a nyomorból s ezzel együtt az ismeretlenségből is. Tudatosan, 
önmagát formáló igénnyel kezd hozzá még preparandista korában elvei megvalósításához, 
szigorú életszabályokat állít maga elé, amelyeket Franklin Benjámin pályájából von le. 
Pedáns, önmagához szigorú, következetes, távol áll tőle minden könnyelműség, inkább aszke-
tizmusra hajlamos, mint az élet élvezésére. Ezek jellemének fő vonásai, s ebből ered mód
szeressége és rendszeressége, amely erénye lehet ugyan az embernek, de nem mindenkor válik 
javára az alkotónak, a művésznek. 

Gárdonyi írásain gyakran érezzük a művészi könnyedség hiányát, valami szögletesség, 
tudálékosság ott kísért művei java részében. Ezt nyilván az segítette elő, hogy már mint 
fiatal tanító is valóban ő volt a faluban s vidékén az egyetlen tanult ember, aki életcéljának 
tekintette a nép felvilágosítását, tanítását, s eme tulajdonsága, a didaktikusság nem egy 
művére is rányomja bélyegét. Mindez még azzal is tetéződik, hogy azok az ismeretek, amelye
ket a tanítóképzőben szerezhetett abban az időben, elégségesek lehettek ugyan az alapfokú 
ismeretek tanításához, de bizonyára kevesek egy magasabb, egy írói szintű hatáshoz. Igaz, 
hogy Gárdonyinak életelvei közé tartozott a folytonos önképzés, de ez, különösen pályájt 
elején, szinte a lehetetlenséggél volt határos, s később ha bővültek is ismeretei, a sok vissza
húzó erővel szemben rendszertelen ismeretanyagát nem tudja egységes világképbe foglalni. 
Nyilván ebből is származik, hogy bár sok — kortársaiénál frissebb — ismeretanyaggal rendel
kezik, s érdeklődése igen széles körű, mégsem tud mindenkor helyesen dönteni, értékelni, 
sokszor jelentéktelen dolgok iránt lelkesedik, kuriózumok kötik le figyelmét, különös ötletek 
foglalkoztatják, amelyekből nem nő ki egy szélesebb közösség érdekeit szolgáló, valóban 
jelentős, megvalósításra érdemes gondolat, csupán elszórt ötletek maradnak. Ezek együttesen 
keltik munkásságának bizonyos kis kaliberű, provinciális érdekeltségi színezetét. Ügy tűnik, 
mintha nem foglalkoztatnák őt elég mélyen az egész nemzet sorsára kiható nagy kérdések. 

A fentiekből adódik, hogy Gárdonyinak nincs egy átfogó, a kor problémáira választ 
adó elképzelése, olyan saját világképe, amelyért következetesen küzdött volna egész életén 
át, ezért sok pályáján az ingadozás, a törés. Az ő ereje még arra is kevés, hogy kitartóan 
harcoljon a felismert rossz ellen, hogy gúnnyal csipkedjen vagy szatírával ostorozzon. Annyira 
azonban mindenkor elégséges világnézete, hogy az elnyomottak, a kicsinyek mellé álljon. 

Anyagi kiszolgáltatottságából, hányatott életéből nem látszott hamarjában semmi 
kivezető út. A nincstelen fiatalembernek egyetlen tőkéje volt csupán : természetes esze, 
neki azzal kellett élnie. Ez egybeesett belső sugallatával is : írói hírnévről álmodozott, ezen a 
téren kívánt érvényesülni/Mivel olyan eszméket nem tudott hirdetni, amelyek magára von
ták volna a közfigyelmet, megfordította a dolgot, s maga figyelte meg a közönség igényeit. 
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Rájött, hogy a humorral, kuriózumokkal meg lehet szerezni az olvasók érdeklődését, s szinte 
első soraitól kezdve a humorra törekvés jellemzi írói indulását. Ezzel tagadhatatlanul kiszol
gálója lett a széles közönség alacsonyabb szintű ízlésének, de elérte célját: ismertté lett. Sőt 
ez az út vált idővel függetlenségének anyagi bázisává is, s még beérkezett író korában is írt 
könnyedebb műveket, hogy gyorsabban szerezhessen pénzt. 

Gárdonyinak eléggé hiányos életrajzából is kitűnik annyi, hogy szerencsétlen házassá
gának is anyagi kiszolgáltatottsága az egyik oka. Ezzel kapcsolatosan mutatkozott meg az
után nyilvánvalóan, hogy mennyire elégtelen világnézete egy nagyobb válság leküzdésére. 
Egész életre szóló sebet kapott ekkor, s haláláig kereste a megoldást. A legkülönfélébb elmé
letekhez menekült, és sokszor — úgy tetszik — önmagát kívánta meggyőzni magyarázataival. 
De emberi fegyelmezettségét, keménységét jellemzi, hogy sohasem állította pellengérre családi 
életét, azt még akkor is szentnek tartotta, amikor a házasság intézményének „szentségét" 
már régen tagadta. Magas erkölcsi felfogását tükrözi, hogy az igaz emberi kapcsolatra építi a 
házasságot, amely nem az egyház áldásán áll vagy bukik, hanem a természetes emberi kap
csolatokon. Ez kései munkáinak leggyakoribb problémája. Ezzel ő is a sokat vitatott polgári 
házasság mellett szólott. 

Gárdonyi szemléletére nagymértékben hatottak a kor — polgári szemüvegén keresztül 
behatoló — természettudományos, sőt materialista elvei is, amelyekhez még későbben a keleti 
vallásbölcseletek különböző ágai is hozzájárultak, s amelyek még okkultista tanokkal is 
keveredve egy egészen sajátságos Gárdonyi-filozófiát alakítottak ki. Ebben elsődlegeseknek 
az egyszerű, a természet rendje által megszabott életrendnek jut a főszerep, a természet tör
vényei uralkodnak a mesterséges életelvekkel szemben. Ez az elképzelés sajátságos erkölcsi 
felfogást szül, amely szerint az utóbbiak megsértése az előbbiek érdekében nem ítélhető el. 
Gárdonyi műveinek nyelvére lefordítva : két igaz ember szerelme, ha társadalmi akadályok 
miatt nem teljesedhet be, a tiszta érzelem feljogosítja őket arra, hogy — házasságtörés nél
kül — akkor is szeressék egymást, ha már mással kényszerültek házasságra lépni. 

Gárdonyit lelkének állandó nyugtalansága, belső vívódása késztette arra, hogy magya
rázatot keressen saját szomorú élettapasztalataira, de az már bizonyos sematikus gondolko
zásra vall, hogy az élet bonyolult szövevényét egyszerű képletekbe szeretné foglalni, egyér
telmű választ kíván adni a férj—feleség-kapcsolatra. Végső soron ez a kérdés az ,,örök" férfi— 
nő-viszonyra redukálódik nála, teleszőve a legképtelenebb „filozófiai" elvekkel, amelyben 
a természetes kapcsolatoktól a reinkarnációs karma-tanig számtalan spekulatív elem meg-

. található. 
E sajátos filozófiával átszőtt írások jelentékeny hányadát alkotják Gárdonyi munkás

ságának, s igen jellemző színfoltja művészetének. E művek azonban nem egyöntetűek. Egy-
némelyikén a személyes élményelemeknek tetsző anyagon keresztül átízzik az író őszinte 
vergődése, s ezek közvetlen hatást tudnak kiváltani az olvasóban. A művek egy másik részé
ben azonban nem ilyen egyszerű a helyzet, mert a filozófia, amelyben magyarázatot keres 
kérdéseire, oly erősen fonja át az egész írást, amelyen keresztül már nehezebb meglátni az 
írót kínzó kérdést. A filozófiai elem nem emeli ki ugyan a mű megírásra késztető problémáját, 
de nem is takarja azt annyira el, hogy még így is ne tenne hatást az olvasóra. Az eleven kérdés 
őszintesége és a tézisjelleg együttesen érzik e sajátoságos Gárdonyi-regénytípuson. 

Irodalomtörténetírásunk kétkedéssel vizsgálja ezeket a Gárdonyi-műveket, az előbbiek
től nem tagad meg ugyan némi művészi értéket, de nemigen bocsátkozik taglalásukba; az 
utóbbiakat pedig csaknem sommásan elítéli, mint Gárdonyi eltévelyedésének termékeit, 
pedig — a kétségtelen „tévelygése" ellenére is — a megragadó emberi vergődés érzik ki belőlük. 

Természetesen a tartalmi elemek változásával karöltve formai módosulások járnak 
együtt, amelyek erősen megváltoztatják az eddigi regénykereteket. Nincs jogunk egy eleve 
kialakított irodalmi nézőpontból elítélni e műveket, mert nem a megszokott, a láttató eszkö
zökkel dolgozik, mert nem a külső világ képét kívánja megrajzolni, hanem éppen fordítva, a 
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külső világ képeit csak eszközként használja fel saját érzelmeinek-gondolatainak a kivetíté
sére. Különben itt még az átmeneti jelleg az uralkodó, amikor a külső történet nem veszti el 
teljesen jelentőségét, megáll a maga lábán is, de már nem ez az elsődleges, nem önmagáért 
van, csak -az író belső világában lezajló érzéshullámzások kifejező eszköze. 

Ez sok mindent megmagyaráz más szempontból is : ezért olyan szegényes e regények 
cselekménye, olyan körbekerengőnek tűnő, s leggyakrabban nem végcsattanós, de mindenkor 
átlátszó, tiszta! A regényeknek ez a vonása, hozzávéve a sajátságos Gárdonyi-stílust is, vala
hogy nem áll egészen összhangban — legalábbis látszólag. Azt a belső fluktuálást, amely az 
íróban lejátszódik, a kiegyensúlyozott, nyugodt, rövid mondatokra szabdalt, kopogós ritmusú 
nyelv nem látszik követni. A stílus áttetszősége mintha nem adná vissza ezt a hullámzást. 
Jól szemügyre véve azonban, rájövünk arra, hogy ez a szinte kimért, stilizált nyelv sok feszült
séget, telítettséget rejt magában. Ebben is félúton áll Gárdonyi a hagyományos nép-nemzeti 
és a modern, dísztelen kifejezések között. 

4. 

Gyakorlati vizsgálódásunkat a Cypriánnál (1888) kell kezdenünk. Ezt a kisregényt 
csaknem teljesen figyelmen kívül hagyta az irodalomtörténet, pedig két szempontból is érde
mes figyelmet szentelnünk e kevéssé ismert műnek. Először azért, mert Gárdonyinak ez az 
első olyan regénye, amely a kezdeti semmitmondások után már komoly problémával igyek
szik megküzdeni. Másrészt: kitűnik e műből, hogy Gárdonyi már pályája elején, realista igé
nyű alkotásait megelőzve, saját belső világa kifejezésének útját keresi. 

E regény megírásában minden valószínűség szerint közrejátszott Gárdonyinak három 
évvel előbb megkötött s szerencsétlenül alakult házassága is, de nem egy — való világot jel
lemző — történetet mond el annak bemutatására, hanem két vergődő ember lelki küzdelmét. 
A hangsúly a lelkiismeret harcának festésére esik. 

A kisregény tágabb értelmű kérdése a hivatás és a szerelem összeütközése, közelebbről 
a papi hivatás és a természetes emberi érzelem drámai küzdelme — azzal a konklúzióval, hogy 
az élet győzedelmeskedik rajtunk, de aki ezzel együtt megtagadja hivatását, annak életével 
kell ezért fizetnie. Ez általánosnak rajzolt gondolat mügött már fellelhető Gárdonyinak az a 
későbbiek során tisztábban kivehető kérdésfeltevése : milyen azoknak az élete, akiknek eleve 
nem szabad földi szerelemmel közeledniök egymáshoz. 

A regény magán viseli a fiatal, kezdő író nem egy erényét és hibáját egyaránt. Jól 
koncentrált, mindössze 3—4 szereplőre épített cselekménysor az egész regény, amely jó foko
zatokon át halad a biztos tragédia felé. Maga az eseménysor nem kíván a külső világ bemu
tatása lenni, abból csak azt és annyit vesz át, amennyi a vívódó Cyprián átalakulásának raj
zához szükséges. Jóllehet a regényen erősen érzik Jókai romantikus fantáziájának nyoma is, 
mégis ez nem nő a mű belső mondanivalója fölé, megmarad eszköz jellegűnek. A romantikus 
behatás, amely itt az ifjúi tűzzel jár együtt, inkább a részletekben mutatkozik meg, mintsem 
az egészben. A kisregény tiszta vonalvezetése, a határozott célratörés és az események puri
tán elmondása, a cél szolgálatába állítása mutatja a hagyományos ábrázolástól való eltávolo
dást, de több elemében még magán viseli a szokásos jegyeket. 

Mindenekelőtt az említett Jókai-ösztönzés a legfelismerhetőbb a regényen. Ez nemcsak 
az említett nagy jelenetekre vonatkozik, hanem a kihegyezett, végcsattanós szerkezeti meg
oldásokra is; nem is említve azt, hogy ez a befejezés még új elemeket is tartalmaz. A cselek
mény során nemigen lehetett arra következtetni, ami az utolsó sorokból kiderül, hogy Bene
dek páter nemcsak rendtársa Cypriánnak, hanem természetes apja is. Ezzel nyer értelmet 
egy sor, eddig figyelemre alig méltatott körülmény, s így válik a befejezés kettős tragé
diává. 

3* 695 



Nem tud azonban teljesen elszakadni Gárdonyi az ábrázolás szokásos módszereitől sem, 
a IX. és a X. fejezetben (inkább jelenetet kellene mondanunk) a konkrét világot leplezi le; 
ha sematikusan is, de képet nyújt a haute volée életformáról, a korabeli erkölcsökről. 

Mindent egybevéve, Gárdonyinak ez az ifjúkori kisregénye azt jelzi, hogy az írónak 
nem a kor, a társadalom problémáinak feszegetése az elsődleges célja, hanem az ember belső 
vívódásának festése, bár eszközeiben nem képes elszakadni a hagyományos ábrázoló módoktól. 
E keverékforma ellenére a mű megragadó hatású, belőle valóságos küzdelem, emberi sors
tragédia szele csap ki, mely értékessé teszi számunkra a kisregényt. 

Gárdonyi pályájának következő szakaszában megszakad ez a regénytípus, de a lélek
taniság elsődlegessége a külső világ bemutatása ellenében — a minden tekintetben kiemelkedő 
Egri csillagokat (1899) kivéve — más műveiben is érvényesül. Az igazán új típusú regénnyel 
ismét 1901-ben, A láthatatlan emberben találkozunk. 

Gárdonyi regényének címe valójában így volna helyes : Az ember láthatatlan. Ami 
belőle látszik, az csak a külseje, de hogy tetteit tulajdonképpen mi irányítja, az mások szá
mára kideríthetetlen titok. Ezt a tételt kívánja a mű igazolni. 

Irodalomtörténetírásunk úgy tárgyalja Gárdonyi e regényét, mint amely a már egri 
magányába vonult „remete" írónak a való élettől elfordult alkotása. Ha e felfogásnak igaz
ságát nem vonjuk is kétségbe, mégis más oldalról is megkíséreljük a regény megközelítését. 
A mű hatása alól nem vonhatja ki magát egyetlen olvasó sem, noha belőle nem kapunk felele
tet olyan társadalmi kérdésekre, amelyek bennünket érintenének. Gárdonyi e műve az egyik 
példa arra, hogy nem minden esetben egyedül a közvetlen társadalmi mondanivaló adja meg 
egy alkotás értékét. Vajon min nyugszik ez esetben a regény hatásának titka? Végső soron 
az emberi élet tragédiája ragad meg bennünket, azért tudjuk érdekkel követni egy élet belső 
(és külső) alakulásának fázisait. 

Nyilvánvaló, hogy a történelmi háttér csak keretül szolgál a középpontban álló Zéta 
hősi gesztusú, önfeláldozó szerelmének kifejezésére. Az ő lelkülete — különösen azokkal a 
finom árnyalatokkal, ahogyan Gárdonyi jellemzi — nem a hun vagy a görög hatalom fény
korának jellegzetessége, hanem a mai, a modern emberé. Ez első pillantásra ellentétnek tűnik, 
de csak addig, míg tudomásul nem vesszük, hogy itt sem az ábrázolást tekinti elsőrendű 
feladatának az író, hanem egy érzelmi állapot festését. Gárdonyi azonban itt sem szakítja el 
egymástól a két elemet, mindkettőnek van egymásra vonatkoztatva is szerepe, de önmaguk
ban is megállnak. 

Bármennyire is a szerelem érzését állítja középpontba a regény, a történelem való
szerűségét nem kívánja tagadni, sőt igazolásul használja fel állításához. Bármennyire érzel
meik hatása alatt is állnak alakjai, egy bizonyos határon túl nem léphetnek ki társadalmilag 
meghatározott kereteikből. Azt maga szabhatja meg Zéta, hogy görög vagy hun módra kíván-e 
élni, eddig a pontig rendelkezik önmagával, de azután már számára is adottak a viszonyok, 
amelyeknek alá kell rendelnie magát. Gárdonyi ezt a viszonyt erősen hangsúlyozza is, mert 
a továbbiak során nem válik ez a szerelem önemésztő sápadozássá, puszta sóhajtozássá. Zéta — 
a lehetőségek igénybevételével — társadalmilag is jelentős munkát végez, nagyon is aktív 
szerepre tör. Nem billen tehát a regény súlypontja a magánéleti vonatkozások kizárólagos 
festésére sem, jóllehet egy pillanatra sem felejtheti el az olvasó, hogy olthatatlan nagy tűz 
lángol Zétában. 

Ugyanez áll a többi — szintén szenvedélyektől űzött, kisebb-nagyobb — alakjaira is, 
akik a maguk helyén, a maguk módján végzik munkájukat. Nem a tétlenné bénító érzés el
hatalmasodásának regénye A láthatatlan ember, benne a szerelem inkább felhajtó erőként ele
venedik meg. így kapcsolódik egybe a belső és a külső világ képe e műben. 

A regény epikus folyása; a hosszú leírások, felsorolások melletti elidőzés, a cselekmény 
menetét feltartó közbeszúrások eléggé hangsúlyozzák az élet általános érvényű törvény
szerűségét, amely alól az egyén nem vonhatja ki magát. Mindez nem jelenti azt, hogy hatás-
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talanná válik, elvész az egyén szenvedélyének a jelentősége, sőt éppen az ismert körülmények 
vállalása mellett tűnik ki az egyének nagysága. Megragad bennünket az emberi érzésnek ez 
a magasfokú intenzitása, a szenvedély hatalma. Hogy Zéta rabszolgának adja el önmagát, 
csakhogy szerelmese közelében maradhasson, hogy Emőke önként megy a halálba szerelme 
után, ez nem mindennapi .lelkek tulajdonsága. 

Gárdonyi lélekábrázoló szándékát igazolja a regény drámai változata is. A színpadon 
nehéz lenne a történelmi kor levegőjét, az életformát meggyőzően érzékeltetni, azért itt szinte 
kizárólagosan a szerelmi négyszög került a középpontba. A láthatatlan ember azonban még 
mindig átmeneti jelleget mutat, a lélek rugóit boncolgatja ugyan elsősorban a szerző, de nem 
mond le a külső események jelentős mértékű ábrázolásáról sem. 

Kétségtelen, hogy Gárdonyi életének utolsó szakaszában (1902—1922) egyre inkább 
előtérbe nyomulnak a magánéleti kérdések. A java férfikorán túl levő írón egyre erősebben 
érződik az elzárkózottság, a társtalanság hatása. Minden jelentősebb művében egy boldogabb 
élet utáni vágyakozás hangjai csendülnek ki. Hiába igyekszik írásainak a megtörtént hiteles
ség látszatát adni, azok anyagát újsághírekből, szóbeszédből stb. összeállítani, áttörnek raj
tuk az őt gyötrő kérdések, elsősorban a boldogtalan házasság, a szerelem problémája. Csak
nem minden művében rábukkanhatunk valami önéletrajzi vonatkozásra is. A kérdésre adott 
válaszai azonban egyre inkább távolodnak a reális lehetőségektől, egyre inkább spekulatívabb
bak lesznek, s ennek kapcsán a külső ábrázolás egyre inkább veszít jelentőségéből, most már 
filozofáló okoskodások is benyomulnak az érzelmek alakulásának festése mellé. 

Az egyik szélsőséges példa erre Az a Hatalmas Harmadik (1902) c. regény. A mű alap
gondolatát az a bizarr ötlet adja, mely Schopenhauerből kiindulva azt vallja, hogy a szerelem 
ellen hiábavaló minden védekezés, mert abban a megszületendő élet — Gárdonyi „Hatalmas 
Harmadik"-ja — követeli a maga jogát. Azt hirdeti ez a mű, hogy a természetes emberi von
zalom lehet csak a családi élet igazi alapja, nem az emberkitalálta házassági formula. Ezt 
vallják és vállalják alakjai is a társadalmi morállal szemben, s az emberi törvényekkel szem
ben is együtt élnek, de már azt nem merik vállalni, hogy éljék is a házaséletet, mert akkor 
a megszületendő „Harmadiknak" nem tudnak nevet adni. 

Ellentmondásos megoldás ez, mert aki kész az előítéletek legyőzésére az egyik oldalon, 
az vállalhatná a másik vonatkozásban is, ha tisztának érzi életét a világi törvények ellenében 
is, az meri vállalni a megszületendő gyermek sorsát is. így eltorzul a kiindulási alap, s valami 
aszketikus, távoli, földöntúli világban való kiegyenlítődésre utal, amely már nem egyeztet
hető össze a természetes emberi érzelemmel. 

Bár a fent mondottakat állítja a regény középpontjába az író, s nagy gondot fordít 
ennek igazolására, mégis nem ez az, ami elsősorban megfog bennünket, hanem a vergődő 
emberek, a két szerelmes küzdelme önmagával. A konfliktus nem vetődik ki a külvilágba, 
nem lesz belőle társadalmi összeütközés, hanem a lelkek mélyében zajlik le : lehet-e, szabad-e 
ennek az érzelemnek engedni. Az köti le érdeklődésünket, hogy miként végződik ez a küzde
lem az ön világ és külvilág álerkölcsisége között. Ezért kísérjük érdeklődéssel a különben 
nem túlságosan érdekes szerelmi történetet, s ezért nem elégít ki a befejezése sem, mert a meg
oldás ez esetben felemás, csak félig győz az egyén, de véglegesen nem mer még szakítani a 
megszokással. így, a belső küzdelmen keresztül kapcsolódik össze a két világ. y 

A szerelem apró mozzanatainak bemutatásával mintha az ellenkező végletbe lendülne 
át az író, végeláthatatlanul nyújtja a cselekményt, nem bánik oly szűkmarkúan a mese
bonyolítással, mint említett műveiben. Ez azonban nem öncélú, nem az események külső 
menete a lényeges, nem ennek hitelességét akarja velünk elfogadtatni a szerző, hanem a 
mögöttük levő lélektani mozzanatokra irányítja figyelmünket. 

Még jellemzőbb a közösségi szempontból jelentéktelen apró mozzanatoknak szinte 
vég nélküli sorozásából álló Ábel és Eszter (1907) c. regény. Ez az eseménysor szinte kizárólag 
azt van hivatva érzékeltetni, hogy igazi szerelem csak egy van, s hogy az örök. Gördíthet az 
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elé a társadalom bármilyen akadályt, a szerelem szerelem marad mindig, ha nem teljesedhet 
is be, küzdhetnek ellene „ésszel" még a szenvedő felek is, nincs orvosság ellene. 

A regény apró eseményeinek sora, a mozdulatlansággal, a változás nélküliséggel ér fel, 
s olykor már bosszantja is az olvasót; ennek az árnyalati mozgásnak csak szerelmesek lelkü
letére vetítve van értelme. Onnan kezdve figyeljük érdekkel szenvedéseiket, amikor magunk 
is rájövünk, mily tehetetlenül vergődnek érzéseik hálójában, s a továbbiakban már az érdekel 
bennünket, hogyan sikerül kitörniök abból, vagy hogyan pusztulnak el. Magunk is követjük 
az írót az érzelmek belső régióiba, s hajlandók vagyunk megfeledkezni a külső világról. 

A sokat hangoztatott belső folyamatok kivetítésével kapcsolatosan meg kell jegyez
nünk, hogy Gárdonyi nem válik egyoldalúvá, nem esik a lélekboncolás túlzásaiba. 

A környezetnek és időpontnak e regényekben sokszor semmi jelentőségük sincs a tör
ténet menetében, több Gárdonyi mű nincs is konkrét helyhez vagy időhöz kötve, s bátran 
játszódhatnék a világ bármely táján és bármely időben. E konkrétság hiánya kelti azt a be
nyomást, mintha Gárdonyi „általános emberi" problémákkal foglalkoznék, holott nagyon is 
a való tapasztalataiból szövődött történetek még ezek is, ha nem él is az író a XIX. század
ban szokásos realista eszközökkel. 

Gárdonyi utolsó legnagyobb regényével, az Isten rabjaival (1908) kapcsolatban is fel
merül a kérdés, hogy hova tartozik, milyen fajú regény. Általában a történeti regények közé 
sorolják, holott a szó valódi értelmében nem oda tartozik. Arra éppen Gárdonyi mutat példát 
az Egri csillagokban, hogy milyennek kell lenni a történelmi kor levegőjét is visszaadó, adatai
ban és eseményeiben is hiteles írásnak. Azok az általánosságok, amelyeket IV. Béla uralko
dása idejéről közöl a regény, nem lehelnek történelmi légkört. Az időt átfogó nagy, az egész nem
zetet érintő történetekét csak megtudjuk a regényből, de nem éljük át. Fel-feltűnnek a kül
világ egyes alakjai, jelenetei, de ismereteink nem válnak egésszé. 

Nyilvánvaló, hogy nem is ennek bemutatása volt Gárdonyi célja, hanem egy, a külső 
világtól elzárt, kolostori élet, és ennek az emberre tett hatása. Ezt elemzi, ezt mutatja be 
aprólékos gonddal, a szertartások mozzanataira is kiterjedő hűséggel. Mi indíthatta az írót 
ennek a tárgynak a felvetésére? Valóban egyedül a Margit-legenda? Ismerve az író eddigi 
problémáit, most is azt mondhatjuk, hogy erősen belejátszik ebbe egyéni életének kérdése 
is. A tárgy ilyen emberi oldalról történő megközelítése, a mardosó bizonytalanság, a kétkedés 
hat ránk meggyőző erővel; nem a kolostori élet önkínzó légköre, hanem annak értelmetlen
sége. 

Jancsi fráter gyerekkorától felnőtt férfivá alakulásának kettős útja köt le bennünket. 
Az író ügyesen, használja ki ezt a lehetőséget, olykor már-már azt hisszük, hogy most mind
járt valami nagy emberi igazságra döbben rá Jancsi, hiszen ő is csak ember, férfi, és földi 
szemmel is nézi a világot. Gárdonyi — ügyes fogással-e vagy költői invencióval? •— tulaj
donképpen megkerüli a kérdést, hiszen eleve nem lehet semmi több ártatlan rajongásnál 
Jancsi érzelme. Kétszeresen is biztosítja ezt Gárdonyi. Egyrészt meséivé teszi a történetet, a 
pórgyerek és a szépséges királyleány meséjévé, másrészt az apáea-főkötő, illetve a barátcsuha 
olyan akadály, amelyet nem lehet legyőzni. De nem is ezt akarja Gárdonyi érzékeltetni, 
hanem megint valami olyat : azok is viselik a sorsukat, akik eleve reménytelen érzelmeket 
táplálnak magukban. De hogy ez mégsem az igazi élet, azt a kolostor lakóinak a történetével 
mutatja meg: azok lesznek az isten rabjai, akik valami ok miatt nem lehettek az élet rabjaivá. 

A regény megírása méltó Gárdonyi tollára. Jól felépített, külső körről induló mű, 
amely a középpontban álló Margit alakja felé tart, majd onnan ismét kifelé hat. A centripe
tális és centrifugális erők e játéka nemcsak a regény szerkezeti felépítésében érvényesül, ha
nem az alakok — különösen Jancsi — megformálásában is. Ők is állandó küzdelemben állnak 
a külvilággal és önmagukkal. Egyébként ennek a regénynek a felépítése is messze elkerüli 
a romantikus mesebonyolítást, letisztult formájú mű, —kevés cselekménnyel, amelyet olykor 
hosszasan szakítanak meg a leírások. 
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Ugyanebben az esztendőben fogant Gárdonyinak utolsó regénye a Bibi is, noha jóval 
később (1922) jelent meg csak nyomtatásban. Ha A láthatatlan emberben vagy az Isten rabjai
ban számon lehetett kérni a történelmi hűséget, a Bibiben egyenesen hibának lehet felróni, 
hogy a nagy világégés, az első világháború borzalmait ennyire elhanyagolja, hogy ennyire 
érzéketlen a nagy nemzeti katasztrófával szemben. A dolog azonban mégsem ilyen egyszerű. 
Számon kérni az írótól, hogy miről írjon, miről ne, mit állítson művének középpontjába, egyéni 
bajait vagy közéleti problémát — kérdés : jogosult-e? Lehet rajta vitatkozni, de ez egy mű 
értékelését csak annyiban érintheti, amennyire a regényben egyáltalán szerepet kap. Annak 
megállapítására vagyunk csak jogosultak, hogy a kérdéses alkotás művészi hitelét megálla
pítsuk. És e tekintetben nem sok kifogást emelhetünk a Bibi ellen. Talán ilyen szorosan 
felépített fokozatokban egy helyen sem nyilvánul meg az emberi érzés alakulása, mint itt. 

A regény egész folyama alatt érezzük, hogy itt a szerelem legmagasztosabb formájával 
találkoztunk, amivel az alakok maguk sincsenek tisztában. Olykor-olykor megvillan előttük 
egy pillanatra, hogy érzéseik nem illenek bele az adott viszonyokba — a katolikus pap és 
keresztlánya kapcsolatába —, ilyenkor megriadnak, de sohasem néznek komolyan szembe ez 
érzelemmel, mindig csak visszatér életük a megszokott régi mederbe. Sokáig titok marad ez 
előttük, míg egy önfeledt csók után tudatára ébrednek vonzalmuk lényegének, s szakítaniuk 
kell. Ebből megint csak az az alapkérdés mered Gárdonyi elé : miért siránkozni a boldog
talanság miatt, hiszen vannak emberek, akiknek életéből eleve száműzött minden testi szerelem. 

Ezen túlmenően azonban kiérzik a regényből az egyedül álló, a visszavonultságban élő 
ember szomorúsága, amely egyik oka annak, hogy egyáltalán a papi pályára kényszerült. 
Csak a regény vége felé figyelünk fel arra, hogy mennyit hangoztatta az író, mit jelent árvá
nak lenni. 

E regény cselekménye is szűk keretek között mozog, alig-alig lép ki a négy fal közül, 
nagyobb nekilendülések inkább csak elméletben, tervezgetések és filozofálgatások formájá
ban játszódnak le. Ebbe a zárt kisvilágba alig hatolnak be a külvilág eseményei. Ebben a 
keretben a magányos gondolatok és érzelmek, az ember belső világa az uralkodó. 

5. 

Nem ez az egyetlen vonás, amely Gárdonyi műveinek sorából kiütközik, de ez az, 
amelyet leginkább ellentétben állónak érzünk a Gárdonyi-összképpel. A hagyomány és modern
ség kettőssége az egyik legzavaróbb jegye munkásságának. Az első neveltetéséből, tanulmá
nyaiból, irodalmi hatásokból származik, s ez találkozik a nép-nemzeti elvekkel is, benne a 
századforduló önámító nacionalizmusa is fogódzót talál, s Gárdonyinak valóban népiességben 
fogant stílusa-nyelve, átlátszó szerkesztési elve, egyszerűsége sikerre viszik műveit. Ugyan
akkor a távolabbi horizontra néző rétegek, vagy éppen a mi korunk is megtalálhatja benne az 
értékeket. 

írásainak másik nagy csoportját modern, tépelődő, önemésztő, kétségeit feltáró művei 
-alkotják. A „modernség" ez esetben nem divat, nem hamis szenvelgés, hanem a kor meg nem 
értő, elidegenítő jellegének visszahatása. A „különc" Gárdonyi ebbe a társadalomba beillesz
kedni nem tudó — és nem is akaró — ember önkizárása, — végső soron a fennálló rendtől 
elidegenedést jelez, bírálatot tartalmaz. Ezen a ponton találkozik bizonyos vonásokban 
Arany magatartásával, aki élete végéig idegenül érezte magát a városban, ideálja mindvégig 
a vidéki élet egyszerűsége maradt. Valami ehhez hasonló közvetett kapitalizmusellenesség 
munkál Gárdonyiban is. Arany esetében ez érthetőbb, mint nála; Aranynál ebben nem 
annyira az antikapitalizmust kell látnunk, mint inkább a rosszul megvalósult eszme miatti 
kiábrándultságot. Gárdonyi ha közvetlenül nem is élte át 48 hősi korszakát, annak bűvkörében 
élt, ennek fénye'ragyog vissza műveinek számos lapjáról. 
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A világtól elidegenedésének adja tanújelét nem egy költeményében Arany, de a ma
gányba vonuló Gárdonyi már nem is igen tud mást adni szüntelen körbekerengő saját problé
máinál. Olykor szinte teljesen megszűnik számára a külső világ, csak a maga fájdalma tölti 
el. Az ő útja a való világ és a belső élet határmezsgyéjén halad, azért van kettős arculata, azért 
átmeneti. Ez „átmenetiség" mélyebb rétegeibe is be kell hatolnunk, önfeltáró műveit is be 
kell vonnunk a részletesebb vizsgálatok körébe, hogy közülök azok, amelyek való értékeket 
tartalmaznak, ne vesszenek el irodalmunk egésze számára sem. 

Irodalom 

SCHÖPFUN ALADÁR: Gárdonyi Géza. írók, könyvek, emlékek. 1925. — KÉKY LAJOS: 
Gárdonyi Géza. Irodalomtörténeti Füzetek, 1926. 7. sz. — SÍK SÁNDOR: Gárdonyi. Ady. 
Prohászka. 1929. — FUTÓ JENŐ: Gárdonyi Géza. Hódmezővásárhely, 1930. — GÁRDONYI 
JÓZSEF: AZ élő Gárdonyi. I—II. köt. 1934. A felszabadulás után 1947—48-ban a Vigiliában 
folyt vita Gárdonyi művésziségéről. Monografikus igényű marxista tanulmány mindmáig 
nincs, e téren BÓKA LÁSZLÓ néhány könyv-előszava az egyetlen kezdeményezés; Bevezetés 
az Egri csillagok elé. Magyar Klasszikusok, 1951. Bevezetés A lámpáshoz. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1952. Gárdonyi Géza versei. Magyar Helikon, 1958. Válogatás és előszó. 

Gergely Gergely 

RÉFLÉXIONS AU SUJET D'UNE ANALYSE D'UN TYPE DE ROMAN DE GÉZA 
GÁRDONYI 

L'évaluation de l'oeuvre de Géza Gárdonyi est une dette de notre critique littéraire 
qui attend d'étre réglée. Le changement d'époque se manifeste d'une fac,on trés apparente 
dans l'oeuvre de cet écrivain distingué du tournant du siécle. Dans une partié de ces écrits 
il se montre fidéle aux traditions, tandis que dans d'autres il change de route et suit une voie 
toute nouvelle. 

L'étude publiée á l'occasion du centenaire de la naissance de l'écrivain révéle un trait 
des romans de Gárdonyi négligé jusqu'á présent Vanalyse du monde intérieur. Ce trait marque 
une partié considérable des écrits de Gárdonyi. En penetrant derriére la facade de la description 
du monde extérieur on découvrira qu'elle ne sert á l'écrivain que de moyen pour exprimer 
ses lüttes et souffrances, bref pour révéler son monde intime. 

Dans la seconde partié de l'étude l'auteur examine tour á tour les romans et nouvelles 
qu'il juge étre du type en question:Cyprian, le premier petit román de Gárdonyi, puis L'homme 
invisible, Ce puissant troisiéme, Abelet Esther, Les prisonniers de Dieu, et Bibi, dönt il donne 
des analyses détaillées. Finalement il indique les traits qui caracterisent la période «moderne» 
de Gárdonyi. 
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