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A pályakezdés éveivel, az első nagy regényig, az Egri csillagokig többet foglalkozott az 
irodalomtörténet, mint a későbbi művekkel. A pesti újságíró több megértésre talált, mint 
az egri remete. 1905-ig a Gárdonyi-művek élményvilága könnyen áttekinthető, „tartalmasabb" 
is, társadalmi vonatkozása egyértelműbb. Igaz, hogy ez a társadalmiság inkább a XIX. sz.-hoz 
kapcsolja az írót, még csak nem is a századvéghez, hanem a Jókai—'Mikszáth tematika egy 
részéhez. Valami ködös, patetikus, bár nagyon őszinte 48-asság, amit a kor fellengzős, frázisos 
hazafisága kompromittált, és egy mutálón hangos liberális vallásosság, illetve valláskritika 
jellemzi. A korai művek világnézetében ezek a vonások a legszembetűnőbbek; már időszerűtlen 
társadalmi illúziókat tükröznek. 

Érdekesebb Gárdonyi romantikus városellenessége, nem annyira a szándék és felfogás, 
a hogyan és miért, hanem a probléma miatt. A város még nagyon új téma, nehéz élni benne 
és látni is, szeretni, törődni vele és kételkedni benne. Ambrus Zoltán zavartan, félszegen állt 
szemben kedves Csikágójával, Bródy féltve lajstromozta bűneit, Krúdy már szépeket is tudott 
álmodni róla. Nem álmodott-e Gárdonyi is idillt, tisztaságot, egyszerűséget, szabad levegőt a 
levegőtlen házak közé, napfényt, egészséget, tiszta életet és szívet a „kövi embereknek", 
falut a város mellé? Milyen messze van ez már Petelei balladás vádjaitól. 

A falu és a város szimbolikus jelentésűek a korban. Két életforma, két morál naivan 
egyszerűsített szimbólumai. Gárdonyi a faluban hisz, a régiben, az állandóban, a biztosban, 
szeretné megváltani a várost, beoltani egy kis vidékkel, mint ahogyan Bródy is tette. Utópia, 
irigylendő naivitás vagy bosszantó tájékozatlanság? Aligha fontos ez, minthogy nem telepü
lésben, foglalkozásokban, osztályokban gondolkodott, hanem erkölcsi eszményekben, a falu 
megtalálható volt a városban, a város a falun. Meg is vált később ezektől a jelképektől és 
erkölcsi kategóriáinak más, elvontabb, illetve lélektanibb szimbólumokat keresett. A falu
város ellentétnek Gárdonyinál inkább az volt az értéke, hogy morálisan elemezte ezt az új kap
csolatot. A társadalmi ellentétet kiemelte az erkölcs szintjére, ahol egyáltalán megszüntetni 
remélte a frontokat, igazságos érdekeket zavaró, tragikussá válható ellentmondásokat. Város
ellenessége aggodalom is volt a városért. Thury naturalista tragédiáinak móráljával rokon, 
általában a századforduló kiegyenlítődésben bizakodó társadalom—kritikájával. 

Gárdonyi konkrét társadalmi problémái tehát nem önmagukért valók és nem önmagukat 
jelentik. Ezért erőtlenek és általánosságban mozgók, egy jelenségvilág részei, amelynek köz
pontibb élmény, erkölcsi koncepció ad értelmet, jelentést. Ebben megegyezik a kor valamennyi 
írójával. Miért van az mégis, hogy míg a 900-as évek elejéig elfogadjuk ezt a közvetett ábrázo
lást, az egri alkotóévek java termését éppen emiatt becsüljük kevesebbre? A morális igényesség 
talán még nagyobb hőfokú, a keresés szenvedélye még intenzívebb, türelmetlen és kíméletlen 
önhajszolás. A kapcsolat a két Gárdonyi között nem tagadható, a különbség is látszik, de olyan 
éles-e, olyan értékrobbantó-e ez, mint hisszük? Ezekre a kérdésekre próbálok választ keresni 
a kor irodalmi folyamataiból, Gárdonyi műveiből. 

A XIX. sz. vége az ellentétek kiegyenlítésére törekszik. Romantikus menekülése az ellen
tétektől tulajdonképpen az egységnek, az összefoglalásnak a vágya. A kaotikus rendetlenség 

3 Irodalomtörténeti Közlemények 449 



és nyugtalanság változatosságot, összetettséget, gazdagságot is jelentett. Minden csupa feloldat
lanság volt a valóságban, antagonisztikusan az, a szintézis reménye nélkül. A századvég 
felfedezéseinek, összefoglalásainak, irodalmi világ-koncentrációinak nincs igazi központja, 
egy törekvésbe, fogalomba sűríthető eredménye. A jelenségek önmaguk totalitásában élnek, 
az egész, vagyis az igazság csak variációiban létezik. Tanácstalanság, tehetetlenség ez, de a 
megtartás erőfeszítése, a minden görcsös markolása, szívhezszorítása is. Ez a válság nemcsak 
osztályprobléma, az egész társadalomé, a kultúráé, az értelemé, az erkölcsé, az emberé. Az 
ember pedig meg akart szabadulni a kötöttségektől, és a problémáktól is, amit ez a kötöttség 
jelentett. Menekülés, elvágyódás az osztályokból, nyugtalanság, társadalmi lélekvedlés kora ez. 
Az akarat most valóban morális megváltásnak tűnik. Az emberi tettvágy, a cselekvés felszaba
dítása a XIX. sz. determinista világnézete alól. A lélek szabadságharca a közöny ellen, a bele
nyugvás ellen, a cselekvő emberért. 

Erkölcs és lélek visszhangzik a századforduló minden feleletében, a nagy lelki megtisztu
lás forradalmi várakozása. Bródy Jövendő с lapjában, ahol Gárdonyi és Ambrus a főmunka
társak, Thury írásaiban, Ady cikkeiben; Gárdonyi fő élménye is ez. Problémáit az erkölcs 
síkján fogalmazza meg, valójában csak a lelki ember érdekli, az ember lelki reflexiói és kapcso
latai. Mert nem zárkózik be személyes sértetlenségbe, nagyon is sérülékenyen keresi az emberek
kel, a világgal való viszony módjait és értelmét. Naivitása tudatosabb volt, mint hitték, újság
igénye, kísérletezései az európai áramlatokig juttatták el. 

A naturalizmus válságát éli, a kifejezés hiányaival bajlódik, önmaga korrekcióját készíti 
elő. A pozitív megismerés és biztonság nyugalmát a naturalista titkok, az ösztönök, az ember 
rejtélyei nyugtalanítják. Az értelem gátlásosán torpant meg ezek előtt a rejtélyek előtt. A teljes
ségvágya, az élet újra való felfedezésének vágya, a mindent elölről kezdés akarata és egy kicsit 
sátánoskodó, szerepjátszó, de bátor Én-kultusz bontakozott ki a szimbolizmussal, és minden, 
a naturalizmusból a naturalizmus ellen született irányzatban. A végletesség, az individualizmus 
és a miszticizmus természetes egyoldalúságai, hangsúlyai a keresésnek. Az Isten-keresés, az 
egyéniség-kultusz azonban nem tudják eltakarni azt, hogy ez a végletes átfordulás a poziti
vizmus megválaszolatlan kérdéseit kutatja, nagy ellendülés a dekadens belenyugvástól. A val
lásosság irodalmi megújulása azonban nagyon is problematikus megújulás volt. Csak a szabad 
akarat hitét, az emberek közötti viszony általános erkölcsi törvényét fogadta be az irodalom, 
a dogmákat elutasította, reformálta, szégyellte. Mélyebb és intellektuálisabb miszticizmusát 
igyekezett leválasztani a vallásmisztikáról, sikertelenül. A korszak megtérései nem a kételke
désre, az egyéni vallásfelfogásra következtek. Ezek a megtérések a magányosság igazolásai 
voltak, a menekülés hitvallásai. Megtisztító és vigasztaló katarzisok a magánytól való szenvedés 
drámájában. Az irodalom tele van sérültekkel, rokkantakkal, az írók is csupa sértést, sebet 
hordoznak. A betegség, a fájás nem képzelődés a századfordulón, gondolkodók és művészek 
eleven élménye, a megszületni nem tudó új betegei ők.A rossz közérzet betegsége ez, a vára
kozás és izgalom fáradtságáé. 

Már három, egymással szorosan összefüggő jelenségről beszéltünk, amelyre ráillik 
a dekadencia fogalma s mégsem tudjuk megnyugtatóan összefoglalni őket ebben a kategóriában. 
A naturalizmus determinista világnézete morális indulatokból gyűjt erőt, a maga determiniz
musa ellen, a változtathatatlanság ellen lázít; a miszticizmus és moralizmus elsősorban az 
ember szabadságának a vallása a szükségszerűségekkel szemben, a társadalom és az ember 
megváltásának titkát keresi; a betegség, halál, elvonulás pedig csak az erkölcsi illúziókban 
való csalódás témája, nem életellenes világnézet. Századvégiség mindez, de nem pejoratív 
értelemben. A kor maga fin de siecle-nek a dőzsölő világvég hangulatot, az élvező, cinikus, 
szórakozó szellemet nevezte. A dekadencia egy vívódó, kétségbeesett, kereső és csalódó, tagadó 
és hívő lelkiállapot diagnózisa. Talán kicsit „túlfinomúlt", ahogyan Justh nevezi, és egy kicsit 
túlkomplikált, túlbonyolított, ahogyan ezt már mi latjuk. A lelki elvonulás minden veszélyét 
érezni lehetett ezeken a lélektani elemzéseken, az analízis már nem eszköz, hanem cél lett, 
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hermetikus spekulációra ösztönzött. A bonyolultság az egyszerű nosztalgiáját teremtette meg, 
a szimbolizmus az elemekre egyszerűsödés és a közvetlen közlés és érzés vágyát. Igen, de 
mindez csak egy belső logika következménye volt, a lelki ember és a művész „magánügye". 
Lélektan és művészet mozgásritmusának a játéka, mozgó mechanizmus, forma, amely elvesz
tette valahol tartalmát, célját, értelmességet. Azonban nem a századvég lélektani absztrakt-
ciói, művészetélménye volt a XX. sz. Tart pur Г art törekvéseinek és pszichologizáló irányai
nak a kiindulása mégsem, hanem egy érthető — már a művész szempontjából érthető — rög
eszme művészet és társadalom egyeztethetetlenségéről, az alkotó gondolat függetlenedésének 
a vágya. A századvég kényszerű társadalomtagadása, tehát erkölcsi és művészi utópiái a 
XX. sz.-ban magatartássá váltak. 

Gárdonyi lélektani iránya, csak azért, mert lélektani, még nem ítélhető el. De van-e 
ennek a kínzó, makacs érdeklődésnek általánosabb igazsága, korszerűsége? Nem szűkült-e 
le nagyon személyessé, magánjellegűvé, rögeszmévé, különösen a tematikát illetően? Életrajz
íróitól tudjuk, hogy ismerte kora világirodalmát, Tolsztojt, Csehovot, az amerikai novellát, 
az olasz regényt, Maupassant-t, szerette Flaubert Salammbo-ját és Ady azzal akart kedvében 
járni, örömet szerezni neki, hogy Dickenshez hasonlította őt. Olvasott filozófiát és vallás
történetet, érdekelte a spiritizmus és a szabadkőművesség, minden hit, világnézet, gondolat; 
szenvedélyes bölcselő, kereső volt. Barátja, Tóth Béla már a 90-es években fordítja Bourget-t; 
korán, még a remete-korszak előtt megismerkedhetett a lélektani technikával és az erkölcsi 
ember irodalmi eszméjével. Bourget előszavával, programjával együtt jelent meg magyarul. 
Konzervatív is, nacionalista is volt, megértése nem okozott problémát, vitát sem szült, de 
annál több torzulás okozója lett. Az erkölcsi regény didaktikus módszerét tőle tanulta 
Gárdonyi, б közvetítette a naturalizmusból a szerelmi kapcsolatokat úgy, mint az erkölcsi 
kapcsolatok legfontosabb ját, mint az erkölcs lényegét. A kor lélektana szintén a naturaliz
musból, illetve a pozitivista tudományos koncepciótól veszi át ezt a szerelemre koncent
ráltságot. 

Gárdonyi úgy érezte, hogy a politika nem az ő ügye. A parlamenti harcok, ellenzékiesség, 
nagy hatalmasok és kis hatalomgyűjtögetők törekvései idegenek voltak a számára. És értel
metlenek. Talán éppen a morális finnyásság, érzékenység óvta meg attól, hogy később csalódnia 
kelljen. Elsősorban a néphez, a parasztokhoz, a földtől elszakadt munkásemberekhez tartozott. 
Nem érzett együtt a dzsentri vagy a polgár társadalmi gondjaival, csak az erkölcsi ember érde
kelte bennük is, mint Ambrust, mint Bródyt. Az ő számára a fő kérdés nem a dzsentri és a polgár 
volt, hanem az egyszerű ember és világa, és az intellektuális ember és világa. Az ember, a maga 
hajlamaival és képességeivel, változásaival és állandóságában, az ember, mint szubsztancia, 
létezés. A polgár és a dzsentri már nem igazi tartalma, nem célja a művészi ábrázolásnak, csu
pán ürügye, díszlete, jelmeze, — a századvég kereső művészetének a dzsentri-polgár probléma 
a formanyelve. Ady majd megpróbálja a lehetetlent, de csalódva, letörve kénytelen volt б is 
lemondani a társadalmi gondolkodásnak ezekről a konkrét kategóriáiról. Az osztálytudat is 
meghasonlott önmagával, a válság az osztálytörténelem végét jelentette, az emberré szabadulás 
történelmi lépését. Mindaz, amit a nemesi osztály, a polgárság kultúrában, értékben, tulajdon
ságokban, erkölcsben hozott, mítosszá, eszmévé vált. A szellemtörténet és a lélektan ezekkel 
az eszmékkel vívódott. Ügy hitte, hogy az osztálytársadalom bomlása, a társadalmi megosz
tottság kiküszöbölése sem tudja kiküszöbölni az ember természeti és lelki megosztottságát. 
Az erkölcsi szemlélet egy időtlenebb antagonizmust vizsgál, mint a történelmi-társadalmi anta-
gonizmus. Igazolja és tagadja, öröknek fogja fel és vágyakozik a teljes ember eszményére. 

Gárdonyi első műveiben a morális szimbólumok még érezhetően társadalmiak, a humá
nus erkölcsiségben még a részvét az erősebb, a részvétre legjobban érdemes ember pedig a 
paraszt, a szegény. Az egyszerűség tehát morális elvonatkoztatás, amelynek a tartalma az 
idilli falu, a nép. Gárdonyi paraszti idilljei nem is olyan sekélyesek, többszálú kapcsolatot tarta-
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nak a századvég irodalmi folyamataival. Parasztábrázolásának legértékesebb sajátossága ez 
a többértelműség, összetettség. Népiességének egyik jelentése: szimbolikus. A Pöhölyék idillje 
és vágyai, Az én falum szépsége a jelképes értékek korában egy igaz emberség, valódi értékek 
jelképei. Ez a szimbolikusság még semmivel sem mond többet, mint Mikszáth Jó palócok\a, 
nem forradalom, nem a nép társadalmi szerepének lehetőségeit jelenti. Népiességének másik 
jelentése: lélektani. A parasztember típusa a lelki ember természetes megvalósulása. Gárdonyi 
szerint ez elhasználhatatlan és felmérhetetlen értéke a népnek. A morális érték. Csakhogy ez 
mind dikció és nem tükrözés. A népi alakok lélektani ábrázolására nem vállalkozott. Népiességé
nek lélektani jelentése tehát csupa szubjektivizmus, a maga egyéniségének, szemléletmódjának 
rávetülése a falura, a falusi emberre. Nem mintha nem volna ennek semmi valóságos élmény
alapja, hiszen ez a szemlélet tartalmazza minderi" élményének és emlékének tanulságát is. 
A harmadik jelentés az, ami Gárdonyinál nem foglal el központi helyet: falu-témáinak szociális 
tartalma. A kor és környezetrajz nála szokásos módszerével közbeszúr, odavet egy-egy monda
tot, látja-érzi a bajokat, de az б lélek-ember-koncepciója ezt'is csak szükséges rossznak, kelle
metlenségnek tartja, mint más társadalmi kellemetlenségeket. Ügy érzi, hogy az ember nem 
maradhat meg ennél az egyszeri sérelemnél, az ő erkölcsi emberének nemcsak anyagi problémái 
vannak. Többet gondol a boldogsággal, szeretettel, mint a mindennapi kenyérrel. A szociális 
témát a kor irodalma egyébként is problematikusnak érezte. Nem a szociális gondolkodást, 
hanem a szociális témát. Részben, a társadalmitól elszakadó morális és filozófiai kérdéseikkel 
nem tudták összefüggésbe hozni ezt a nagyon közvetlenül társadalmi kérdést, részben a natu
ralizmus kelléknek, eszköznek használva, a nyomor-irodalmisággal, gyanússá is tette a téma 
hitelét. Persze, a legfőbb ok a morális szemlélet természetében van. Eszerint a szociális problé
ma örök állandó, olyan teher, akár az élet, olyan társa az életnek, mint a szenvedés és a szen
vedélyek. Megszokott betegség, amellyel megbékülünk. Helyi, időszaki bajnak látszott, kisiklás
nak és nem az életformából, a társadalomból szükségszerűen következő törvénynek. Ezért 
keresik az utópisztikus megoldások útját: a megértést, részvétet, szeretetet. A szociális témának 
tehát, a morális irodalmon belül (márpedig az egész századforduló moralista tendenciát mutat) 
csak morális akusztikája lehetett. Hiányzott a társadalomfilozófia, amelyben új értelmet kap
na, s így visszhangozta csak a XIX. sz. nemzeti törekvéseit. Gárdonyi parasztábrázolásának 
negyedik jelentése éppen ez a nemzeti. A romantika egységes nemzet-hite, a népi romlatlanság
ban, érintetlenségben vélt ősi nemzeti eszméje találkozott a naturalizmus miliő-ábrázolásaival. 

Hagyományos ideálok és az új tudományosság között nem volt olyan nagy válaszfal, 
mint hinnénk. Nemcsak az irodalmi folytonosság miatt, hanem a magyar fül, ízlés, érzékenység 
szelektáló elhallásai, az értelmezés hangsúlyai miatt sem. A naturalizmus a faji tulajdonságokat 
az érintetlen, természeti állapotukban levő ösztönökben kereste, a primitív emberben. Ezek 
nem kezdetleges, kialakulatlan ösztönöket jelentenek, hanem eredetieket, erős, életképes 
ösztönöket. A romantika nemzetkoncepciója az ősi szokások, erkölcsök egyszerűségéhez, a 
naturalizmus nemzetkoncepciója a primitív ösztönök egyszerűségéhez tért meg. Gárdonyi 
lélektani-erkölcsi szubjektivizmusa nem engedte a maga közelébe ennek az ösztönösségnek 
•elemi megnyilvánulásait. Ő a természetes lélek megnyilvánulásait, tiszta érzéseket, nem az 
indulatokat, a természetes ösztönt akarta bemutatni. Nem az egyszerű ember fizikai képessé
geit, teremtő tehetségét, hanem lelki képességeit és tehetségét. Illyés Mint a darvakban így 
bizonyítja az igazság derűs, nyugodt, mosolygó arcával a panaszkodó igazát. A naturalizmus 
ábrázolása ezért csúszhat el az emberről a tettre és a panaszra. A takart bánatban, haragban, 
indulatban több személyes, alanyi, emberi van, több szépség van. 

Az irodalmi alkotások formájában a XIX. sz. lezárulását a téma új kifejezése, az ábrá
zoló és az elemző technika változása mutatja. A századvég már nemcsak az ábrázolás és elemzés 
ellentétét ismeri, hanem a forma tartalmi funkcióit is, a kép és jelentés, látvány és valóság 
összefüggését. Gárdonyi morális pszichológiai élménye és kisebb intellektuális hajlama csak 
átmeneti formát találhat magának. Ez az átmenet egy hagyományosabb, de klasszikusabb 
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regényműfajnak, a jellemregénynek a keveredése a lélektani elemző regény tézisszerűbb, 
didaktikusabb módszerével. A „kísérletezés" divatja idején a befejezetlennek tűnő formák 
korában, ez a torz forma sem volt kirívó. 

Gárdonyi eljutott a képtől a jelentéshez. A szóban rögzített valóságtól a valóság egyfajta 
értelmezéséig. Meghódította, legyűrte a tárgyi világot. A látványra vetülő léleknek szavakká
zenévé alakításáig jutott el. Lélektani kísérlete időben, de a felfogás rokonságában is, összeesik 
az impresszionizmussal, szimboliz mussal. Titokkereső volt, mint a Nyugat nemzedéke. Meg
rettentette, ámulatba ejtette a „titok", nemcsak a szerelem titka, hanem sorsoké és vonzódá
soké általában. Számára ez az élet értelme, a titok elszenvedés — könnyítés, okos védekezés, 
magatartás a bajok ellen. A Nyugat megfejtette és föloldotta a titkokat. Nem védekezett, 
hanem támadott. Maga adott értelmet és jelentést annak a káosznak, ösztönös erőknek, amit 
a szimbolizmus titokként tükrözött. 

Gárdonyi kérdései és válaszai a lélek, a hit síkján fogalmazódnak meg. Ez a fő élménye, 
konklúziója olvasmányainak és élettapasztalatainak. Az élet ehhez a szférához simulva stili
záltán van jelen, minden ebben a művészi koncepcióban tükröződik. Gárdonyinak szűkebb 
volt az irodalmi horizontja, mint Móricznak, még a lélektani tematikában is szűkebb. 

A lelki ember koncepciója miatt sem szabadulhat örök, kínzó témájától, a vallástól. 
A századvég miszticizmusa nyugtalan vizsgálódás, csupa kérdés, menedék helyett feladat, 
téma. Gárdonyi nem a vallás ellen, hanem a vallásért, a hitért viaskodik. Számon kéri a vigaszt, 
amit nem érez meg a hitben. A menekülő és megtérő ember türelmetlen és csalódott vádjait, 
szemrehányásait ismétli a Lámpástól a Bibiig, egész életművében. A vallás nem tudja megvé
deni, felmenteni. Gárdonyi azért lesz vallásreformátor, mert nem talál felelétet a dogmákban 
bizakodó, hívő kérdéseire. Vallásos nyugtalansága azonban már belenyugvás abba, hogy a lelki 
ember élete, az erkölcsök és érzelmek szolgálata az egyedül értelmes élet. A hit témája már 
megérkezés a hithez. A jó és rossz pap képletében egy ideális papi hivatásprogram megterem
tőjét látjuk. Olyan naivitás ez, mint minden irodalom szerepjátszó képzelődése, álmodozása, 
akár társadalomról, akár politikáról van szó. És olyan igazság, amelynek egyetemes értéket 
az erkölcsi szigorúság ad. Gárdonyi kételkedő hitében benne van már a megtisztulás, a meg
békélés vágya is. Nem azzal egyezik ki, ami háborgatta, nem a rosszhoz tér meg, hanem rálel 
a hitre, kialakítja a saját vallást, amiben megnyugodhat. 

Ez a művészi alkotó felfedezés belső logikája is. A kételkedés nemcsak fölény, hanem 
igény is, ami magába foglalja a feloldás kívánságát, a megismerni akarás és a meggyőzetés 
alázatát. Mint ahogy a naturalizmus a miszticizmusnak egy századvégi válfajával, moralista 
nosztalgiával terhes, mint ahogy a naturalista kísérlet logikájában az izmusok lehetséges 
következmények, amelyek szinte várnak a társadalmi változásra, valami külső érkezőre, ami 
megváltja őket embrionális állapotukból, felszabadítja a várakozást, megtöri a megszületni 
nemtudás varázslatát. A „kifejezhetetlent", amivel a századvég annyit vívódott, a naturalizmus 
„hallgatta" el, és a naturalizmus érlelte meg. 

Gárdonyi lélektani regényeit azért is el szoktuk marasztalni, mert túlságosan privátinak, 
csak személyesnek, számunkra nem sokat mondónak éreztük. A nő, férfi szerelmi viszonyának 
kérdései, a jó házasság, rossz házasság filozófiája a színvonaltalan bestsellereket idézik. Az 
író szubjektív érdekeltségének tulajdonítottuk a mértéktelenül felfúvódott témát. Tagad
hatatlanul árt ennek a keverék műfajnak az egyetlen téma végtelen ismétlődése. Pedig Gárdo
nyi törekvése ebben is a világirodalom példáihoz igazodott. A nagy, romantikus viszonylatokat 
ember és világegyetem, ember és társadalom között ekkorra már felváltották a legkisebb elemi 
kapcsolatok; az érzelmek, hevületek, eszmék a szerelem és a barátság köréből győrűztek szét. 
Ez lett az érzelmek iskolája, a morális ember kialakulásának kerete. Zola a szerelmet az étet 
szimbólumaként állította történeteinek a közéqpontjába. Már nem romantikus kaland, regényes 
esemény, Az életküzdelem: az ösztönök párviadala is. Különös, természethű párviadal ez, szinte 
sémája a naturalizmus minden ellentétének, harc, amely nem a győzelemért, hanem a behódolá-
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sért folyik. Csehovnál és Maupassant-nál is a férfi és a nő harca a fő téma, dicsekvő és szégyen
kező humorral. Humorral, amelyben még érezni a szeméremmel való alkut. Nem a témá
val van tehát elsősorban baj, hanem azzal, hogy Gárdonyi tétovázik két érdekes élmény és két 
divatos forma között. A flaubert-i emberpárok morális szimbolikájának követése és Bourget 
erkölcsi katekizmusa között. 

A morális misszió új korszaka kezdődik a századvégen, a megmenekülés erkölcsi hite 
és reménye. Reviczky és Justh típusai kinőnek társadalmi, osztályjelentésükből, morális 
szimbólumok lesznek. Nem egy csődbe jutott társadalmi szituáció jelképei, hanem egy-egy 
életfilozófia hordozói, megszállott keresői. Ez az általános élet bennük az érték, nem pedig az, 
ami csak hiányosan és nyomokban van meg, a hozzátapadás a tehetetlen gyűlölködéshez, 
rögeszmékhez és tévedésekhez. A századforduló erkölcsi újsága az erkölcsösség eszméjének a 
differenciálódása. Nem jó és rossz, aktivitás és passzivitás kerül egymással szembe, hanem 
életstílusok, ösztönök és vonzódások. Az új lélektani tipológia a létezés válaszútjait tükrözi, 
emberi vágyak és képességek megosztottságát, elidegenedését szimbolizálja. Gárdonyi tipo
lógiája nem egészen társadalmi és nem egészen lélektani. Személyes lélektana épp úgy benne 
van ebben, mint emberismerete. A szubjektív pszichológiai dilemma: a szereplés és az aszkézis, 
a biztonság és félelem, az élet vállalása és az elvonulás az életből, a közösség és magány vá
laszútjai, amelyek nagyon is rokonhangzásúak a modern polgári intellektus választási prob
lémáival. Ezt a személyességet különösen érezni a Cypriánban, az Egri csillagokban, Az Isten 
rabjaiban és a Bibiben. 

A típusok lelki ellenpontozása is erkölcsi felfogására. jellemző. A megpróbáltatások, 
a szenvedések lelki ereje imponál neki, az „úri" fölény, a belső fegyelmezettség, a sors fölötti 
uralom, a pánik nem ismerése. Ez az eszmény. Az ember valójában a körülmények rabja. 
A szükségszerűségek kötelékeiben vergődik. Szabadulni vágyik környezetéből, a lehúzó önelé-
gedettségtől. A kerítésen túlra kívánkozik, mint Berkenye, megküzdve_előítéleteinek rémeivel, 
cipelve a bűntudat és kisebb- rendűségi érzés, gátlásos vágyakozás minden terhét, a sziszi
fuszi szenvedést, amit a palánkon túli ember látványa, közelsége, szépsége vált ki benne. 
A praktikus, sivár, köznapi rendetlenségű lélektájból, a bozótból, a libák tapodta pocsolyá
ból, a síkos unalomból vonszolja-löki át magát az álmok kertjébe, ahol még inkább érzi riadt, 
menekülésre kész idegenségét. Kétféle ember, kétféle kultúra, — foglalja össze tipológiájának 
jelentését a Bí'&i-ben. A Te Berkenye! társadalmi ellentétből indul ki, de az életszemlélet 
különbsége már több, más, mint társadalmi különbség. Két „lélekcsoport"-nak nevezi Gár
donyi a pozitivista lélektan terminológiájával. A biológiai szempontú irodalomnak a hatása 
az is, hogy a finomabb, értékesebb lélekcsoportot szinte kivétel nélkül a deklasszált, pusz
tulással szembenéző arisztokratacsaládok tagjaiban látja. Veszélyeztetettségben edződött, meg
tört és megerősödött lélektípusokat élete végéig a századvég szemével keres. A Te Berkenyéből 
idézek: „Kétféle emberfaj él a földön egymással egybekevere- detten. Az egyik, mintha nap
világnál teremtette volna az Isten, mindig sugarat hordoz a lelké- ben. A másik, mintha a föld 
mélye lehelte volna ki, örök árnyék ül a lelkén." „Az egyik, ami fajtánk, az életben csak a 
jót és szépet látja és hallja meg: a rútságok és rosszaságok mellett úgy megy el, hogy tekin
tetére is alig méltatja. Mindenkiről jó a véleménye... Mindig békés mindig csendes, mindig 
szerető, mindig reménykedő, mindig az említett sugár világít eléje, benne, körülötte... Mert az 
angyalokkal van valami atyafiságban..." Gárdonyi ezt a lélektípust idealizálja, magát is 
ehhez érzi közel. Az én falum ars poétikáját a Bibi-ben majd lélektani indoklással újra megis
métli. „Csak az aranyos napokat érdemes megmentenünk a feledéstől: a sugarakat, amelyek 
lelkünket melegítették. A gyöngyöket, amelyek szívünkben keletkeztek, vagy valaki lelkéből 
elénk gurultak. A nagy fordulókat, amelyek a gondolkodásunk határkövei. A lélek-vedléseket, 
amelyek után mindannyiszor újraszületünk." Ez a sajátos tipológia emeli szimbolikussá a város 
és falu kontrasztját. Egyik különc, „bolond" alakja, Szőcs Péter mondja: „Menekülni a vaksitól. 
A hangosaktól. A felfüvalkodottaktól. Az előficánkolóktól. A tülekedőktől." „Itt elbujha-
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tok a csendességbe, ha fáj a fülem. Itt csak a kertemből kell kilépnem, hogy belejussak a 
mezők nyugalmába, a végtelenség örök békéjébe. Itt nem kell alkalmazkodnom senkihez." 

Két kultúra és a két lélektípus ellentéte test és lélek ellentétét is jelenti számára. Erről 
beszél az Egri csillagokban, a Te Berkenyében és a Bibi-ben, tehát szintén az egész életműre kiter
jedő élménye ez. Ösztön és morál századvégi szakadéka majd a XX. sz-i irodalomban, Huxley-nél, 
Babitsnál, de még Móricz Tündérkertiében is a szabadság problémájává válik. A képzelet és 
végtelenség szinonimája, vagyis érzés, szív szövetsége a végtelenbe növő lelki erővel, ugyancsak 
a századvég gondolatvilágából való, a Te Berkenyében, mint a képzelet és energia ellentéte is 
a Szunyoghy miatyánkjában, amelyre az előbbi felesel. Már modernebb probléma, mert valóságos 
élmény, tapasztalás lehetett, a sérülés lélektana. Először a Te Berkenyében az úr és paraszt 
sértettség összeütközése, majd egy évvel később, 1913-ban, a Szunyoghy miatyánkjának férfi-
sérülése a szerelemben, házasságban. 

A lélektani regény tipológiai lehetőségein, ellenpontozásain túl egy erkölcsi hitvallás 
változatait, formáit, kiterjeszthetőségét is bevonja kísérletei körébe. Ez pedig a szeretet hit
vallása, utópiája. A századvég a maga humanizmusát, talán a vallásos misztika hatására, 
a szeretetben fogalmazza meg. A szeretetnek számtalan alkalmát ismerik, a minden élő szereteté 
tői, az élet szeretetéig. Gárdonyi naiv természetcsodálata ilyen. Bensőséges elragadtatását a 
parányival és a bonyolult élettel szemben Jammes egyszerűségéhez szokták hasonlítani. A szere
tetnek más kristályosodási pontjai is vannak Gárdonyinál, s ezekben is a századvég kórszerű 
irodalmát követi. A szeretet egyik fárgya, megjelenése a nő. Ezt látja a legtitokzatosabbnak, 
a szeretetet szenvedésé változtatja. Az Ábel és Eszter szenvedés eszméje konok és szükség
telen. „Ha szenvedés van ránkmérve, viseljük anyánkért és egymásért. Hiszen a szeretet szen
vedés." (Eszter) A szenvedés itt az érzelmekből, ösztönökből fakad, az élet maga szenvedés. 
Szinte kapva kap a társadalmi vereségeken, akadályokon, tiltó törvényeken, a szenvedésnek 
ez is csak jótétemény. Fellázadni? Mi ellen? A maguk hite, erkölcse lelki igénye, aszkézise 
ellen? A magyar „érzelmek iskolája" ez, ha csonkán, egyoldalúbban is. Flaubert groteszkje 
vonzalmakról és ábrándokról, a magyar irodalomban, templomi erkölcsökből, a katolikus és a 
protestáns morálból kibontott ember-pár probléma lesz. Gárdonyi tovább variálja a szeretet 
fogalmát. Szeretet a vallás is, mert a szeretet isteni törvény. A szeretet: áldozat és önfelál
dozás. Az Egri csillagok erről az áldozatra való lelki képességről beszél, a tudatos életről, a győze
lemről a félelmeken és gátlásokon. Ha a szeretet isteni törvény, a hazaszeretet is az. Az áldozat 
eszméje viszont már torzultan, aszkézisként jelenik meg Az a hatalmas harmadikban. A szeretet 
hiánya a lélek kiürülése, tragikus, szomorú önzés. Az öreg tekintetes a szeretettelenség regénye. 

A vallás és a szeretet mellett a művészet is a lelki gazdagodás, megigazulás eszköze. 
A nő Gárdonyi érzelemrendszerében nemcsak lelki szépség, hanem a művészet jelképe is. 
A képzőművészet és a zene társalgási téma és forma, eszköz egyszersmind. A természeti kép, 
de egy-egy szituáció is festmények, szobrok emlékét idézik föl benne. Szereti a modern imp
resszionizmust, a kék fákat, a fénykáprázatokat, a Van Gogh-metszetek kusza vonalait. 

Gárdonyi lélektanisága tulajdonképpen a magánnyal való küszködés. Sorsa, érzékeny
sége, szeretetvágya remeteségbe száműzi. Fájdalmas magányosság ez, örök probléma, szün
telen választási kényszer. Mindig új és új kapcsolatokat keres az élettel, mint egyik alakja, 
Szunyoghy. Ezek a kapcsolatok, az ő szóhasználatával, egy lelki ember kapcsolatai, morális 
üzenetek, igények az élethez. 

A magány nemcsak elzárkózás, remeteség, a sebek, csalódások ápolása a betegség és 
az öregség közönye, hanem menekülés és vándorlás is. A gyerekkor mesés emlékeibe, a legen
dák Amerikájába vagy a művészetbe. A romantikus világjárók kalandot keresnek és fela
datokkal térnek haza, a megismerés és a cselekvés vágya hajtja őket. Felfedezik a tevékeny 
élet eszményét. A romantikus utazók mind utópisták, doktriner gondolkodók, műkedvelő 
társadalomszervezők és politikusok. De ez a felrázó, lelkesítő találkozás az idegen világgal 
és a hazaival, ez a nemzeten túli és nemzeten inneni szellemi kalandozás, mindig élesztő, fris-
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sítő volt a gondolkodásra és művészetre. Justh tékozlóit és megtérőit már kevesebb hit 
fűti, haza zarándokolnak szenvedni és elpusztulni. Megalázott és megalázkodó művészek, 
a szívükben hordozzák Európát, nem az akaratukban. Idegzetük, érzékenységük, lelki nem
ességük kicsire zsugorítja az osztálytulajdonságokat bennük és a társadalmat körülöttük. 
A művészet-vallás azonban nem a társadalmi cselekvés helyét töltibe, nem életpótlék. 
Ruskin festőiskolájában, Justh parasztszínházában a szépség, emberség igényét tanulják meg, 
a szükségszerűségek fölötti győzelem lélektani képességéhez jutnak el. Gárdonyinál a mű
vészet azt jelenti, amit Amerikája is: a megtisztulást, purgatóriumot, utazást új remé
nyek felé. 
~~~~~ Miliő-rajzaiban szintén a magányos, nem-szemlélődő, hanem elmélkedő, érző író volt. 
Alakjai, tárgyai valóságos alakjukban, csak mellékesen, meglepetésszerűen elevenednek meg 
egy-egy pillanatra. Jár-kel emlékei között, az életben, meg-meg- érint valamit vagy valakit 
és az élni, ragyogni, melegíteni kezd. 

Gárdonyi századvégi író maradt 1905 után is. Nem alkotott értéktelenebbet, mint 
első korszakában, csak mást. Az erkölcsi-lelki ember élményét gondolta végig, megkereste 
variációit és összefüggéseit. Nem figyelt fel közben arra, hogy a társadalomban már izgal
masabb kérdések jelentkeznek, s ezek megoldását igényelik az irodalomtól. Ember és filo
zófia egybekombinálásának kísérletét még folytatni fogják a XX. században. 

József Mezei 

DER PSYCHOLOGISMUS VON GÁRDONYI 

Gárdonyi gehört seinen Themen, wie auch seiner Anschauung nach den Schriftstellern 
der Jahrhundertwende an. Seine konkreten gesellschaftlichen Probleme sind bloss moralische 
Symbole mit allgemein menschlicher Bedeutung. Zur Zeit der Jahrhundertwende stellt dies 
den Freiheitskampf der Seele gegen die deterministische Wissenschaft dar. 

Der Naturalismus macht seine Krise durch. Die Sehnsucht nach der Ganzheit entfaltete 
sich im Symbolismus und irt jeder aus dem Naturalismus gegen den Naturalismus entstandenen 
Richtung. Der Bürger und der ungarische Adel sind nun mehr nicht der wahre Inhalt, bloss 
der Vorwand, die Formsprache der Kunst. Die Klassenkulturen wurden zum Mythus, die 
Kunst der Epoche ringte mit diesen Mythen. Bei Gárdonyi sind das Dorf und auch die Stadt 
von symbolischer Bedeutung. Die gesellschaftlichen Gegensätze hob er auf das Niveau des 
Morals und suchte sie dort aufzulösen. 

Das soziale Thema war vom Naturalismus ein wenig abgetan. Deshalb suchte Gárdonyi 
auch darin das Moral-Humane. In seiner Volkstümlichkeit war ebenfalls die Psychologie des 
»Einfachen« das wichtige. Sein psychologischer Roman ist der Übergang zwischen dem 
Charakterroman des 19. Jahrhunderts, der Kunstgattung vom Typ Flauberts und der didak
tischen Analyse, der Methode von Bourget. Diese Kunstgattung ist der Zeitgenosse des Sym
bolismus. Seine »Typologie« wächst aus den Klassenbeziehungen heraus. Seine Typen sind 
moralische Symbole. Er bildet zwei Seelengruppen: die Feinen, Leidenden und die Rohen, 
Erfolgreichen. 

Der Humanismus der Jahrhundertwende ist die Glaubensbekenntnis der Liebe. Die 
Variationen der Liebe zur Jahrhundertwende sind die Frömmigkeit, das Leiden, das freiwillig 
auf sich genommene Opfer und die Vaterlandsliebe. 

Der Psychologismus von Gárdonyi ist das Ringen mit der Einsamkeit, ein inneres 
Verhalten gegen seine eigene Determiniertheit, sein eigenes Gefängnis. 
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