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TARJÁN TAMÁS

Titokidegenség
Nyilvánosság és rejtőzés: Gárdonyi Géza karakter-végletei

Szinonimája-e egymásnak a remete és az idegen szavunk? Egészében semmiképp, de részjelen-
téseiben mégis. Hiszen az idegen akarva-akaratlanul egy közösség kívülállója, kirekesztettje, reme-
téje; a remete – kivonulva környezetéből, mellyel mégis tart legalább hiánykapcsolatot – paradox 
módon az őt számon tartó, vele valamiféle szolidaritást ápoló közösség egyik reprezentatív tagja. 
Előfordulhat, hogy a remete (virtuálisan, a közösség tudatában mindenképp) kívülállásával szin-
te benső szereplője, akár büszkesége annak az emberi körnek, melynek margójára, sőt lehetőleg a 
margón túlra, a magányosság eksztatikus vagy extravagáns közegébe helyezte magát, szociológiai-
antropológiai értelemben szembefordulva a közösség eszme- és szokásrendjével.

Az irodalmi emlékezet több magyar írónak kiosztotta a „remete” epitheton ornanst (Berzsenyi 
Dániel, „a niklai remete”, Fábry Zoltán, „a stószi remete” stb.). A remeteség azonban – „az egri 
remete”, „a láthatatlan ember” – elsősorban Gárdonyi Géza privilégiuma. A közkeletű és némileg 
közhelyes megfogalmazás szerint harmincnégy éves korára, 1897-re annyira megcsömörlött foly-
tonosan változó élethelyszíneinek zaklató egymásutánjától, a városi-világvárosi zajtól, a millen-
nium hangoskodó felhajtásától, egyes életterveinek kisiklásától (így körképfestészeti vállalkozá-
sának kudarcától), hogy – ekkor már anyagilag megengedhette magának – ifjúsága, tanulmányai 
egyik kedvelt, noha hajdan diszharmonikus benyomásokat is keltő városába, a csöndesnek remélt 
Egerbe húzódott vissza. Nem egyedül, hiszen – különböző személyi összetételekben, időről időre 
változóan – egy kis családi csoport is vele lakott: anyja, ágytól-asztaltól elvált felesége, három vagy 
négy gyermeke közül legalább kettő (négyet vett a nevére, de csak hármat ismert el magáénak), s 
egy-két külső, bizonytalan státusú asszonyszemély, akik segítettek a háztartás ellátásában (köztük 
Mátékovicsné Tóth Ilona: Mila, az eszményinek látott nő). Talán Győr, hírlapírói pályájának több-
szöri állomása is lehetett volna a választott város – ha a családi élet negatív emlékei (házasságát is 
Győrben kötötte) nem nehezednek kínos teherként az itteni időszakokra.

Eger város sokszorosan kiérdemelt, megszolgált nimbuszának az 1552-es, a török elleni vár-
védő diadal (s maga a várépítmény, az idegenforgalmi látványosság), valamint a páratlan borfaj-
ták mellett Gárdonyi választott lokálpatriotizmusa lett legfőbb védjegye. Tudvalevően mindörök-
re össze is fonódott a dicső egri múlt és a városhoz hű írói tevékenység: Gárdonyi itt vetette papír-
ra, 1901-ben innen bocsátotta útjára „a nagy könyvet”, az alighanem máig legolvasottabb magyar 
regényt, a várvédő harc epikai hőskölteményét, az Egri csillagokat. Az irodalmi kultusznak kevés 
olyan jól körülhatárolható és sűrűn látogatott emlékhelye akad, mint Gárdonyi egri sírja és felújí-
tott, múzeumi objektumként funkcionáló lakóháza. Mind a sír (a híres felirattal: „Csak a teste”), 
mind a ház (egykori különös kialakításával, ablaktalan – vagy ablaktalannak híresztelt, betáblá-
zott-kipárnázott nyílászárójú, világosságot csak a mennyezet, az égbolt felől kereső – védettségé-
vel) ráutal a remeteség spiritualitására is, különcségére is. A ház (pontosabban két ház: a régi és a 
Gárdonyi óhajára frissen felhúzott új épület) ügyében eleinte adódtak nézeteltérések a város elöljá-
róival, ám néhány fordulónyi iratváltás után a tanácsnokok lehetővé tették, hogy a nevezetes bete-
lepülő elbirtokoljon egy védősávot a közterületből, s kedvére berendezkedhessen, gátat vonva a 
fürkésző pillantások elé. 

Eger és híres írója jól megfért egymással. Gárdonyi gyökeret vert Egerben. Furcsa, magának való 
szokásait a város néha értetlenül vagy megütközve szemlélte, de sosem számított jöttmentnek a tele-
pülésen, maga választotta idegensége nem váltott ki súlyosabb negatív reakciókat. Eger sosem fordult 
ellene, tolerálta bogarasságát, már csak azért is, mert általa országos hírű művészt tudhatott magáé-
nak, a legelismertebb írók egyikét. Természetes volt, hogy Gárdonyi halálakor egykori iskolája, a líce-
um dísztermében emelték ravatalát, s hűlő tetemét díszsírhellyel tisztelték meg, gerenda-keresztfájára 
a végakarata szerint általa választott szavakat (lélekvándorlásba vetett hitének jelét) vésetve. 

Ha élete utolsó negyedszázadában Gárdonyi Géza Budapestre látogatott, az egri írót fogadták 
személyében. Még a vele egyidős, született egri, Egerrel megbékélni azonban nem mindig tudó 
Bródy Sándor (az Egerbe költözés ötletadója, a sokszor segítő barát) is részint e közös kötődésnek 
tudta be évődő barátságukat. A Krúdy Gyula által megőrzött anekdota szerint a fővárosba vonato-
zó Gárdonyi egyik karjában malomkeréknyi egri kenyeret, a másikban jókora otthoni sonkát szo-
rongatott: Bródy kedvenc falatjait. Fukarsága miatt a pályaudvartól gyalogosan, legjobb öltönyét 
összelisztezve-összezsírozva baktatott találkozóhelyükre, némán elviselve azután az harpagoni ter-
mészetét érő csipkelődéséket. Állítólag tudta ugyanis: neki, a szenvedélyes dohányosnak – aki még 
halálos ágyán is pipát szorongatva fekszik majd – Bródy hálája jeléül olyan drága szivarokat dug-
dos a zsebébe, hogy az egymagában rentábilissá teszi az utat. (A történetnek mutatkoznak kikezd-
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hető pontjai – s egyetlen mozzanata sem épp a remeteséggel függ össze.) Különcsége, szélsősé-
gekre hajló természete nem volt titok az irodalmi berkekben. Hű tükre ennek Karinthy Frigyes Így 
írtok ti című paródiagyűjteménye (1912). A magyar újságírást kipécéző Vegyes fejezet Hogyan 
írnak az írók? rovata szerint „Gárdonyi egyáltalában nem tud írni, ha két mécses nincs az aszta-
lon és a kályha nem füstöl”. 

Nem mindenki látta olyan szeretettel, reverenciával a fővárosban és az új század új magyar 
irodalmának centrumában az egri Gárdonyit, mint Bródy. Ady Endre tollán Eger Gárdonyija és 
Gárdonyi Eger-városa eleinte a provincia, a maradiság jelképeként buggyant ki. Még Nagyváradon 
újságíróskodott, amikor „a Pece-parti Párizs” gőgjével ezt találta közzétenni a helyi Szabadságban, 
1900-ban (Egy vezércikk): „Hogyisne? Hír, koszorú, név és – vezércikk skriblereknek! Tán 
Gárdonyi Gézának?... Termeljen káposztát és dinnyét Egerben, ha unja az írást…” A vagdalkozó 
cikk „felüzen” Pestre Kiss Józsefnek, Bródy Sándornak, Kóbor Tamásnak is.

1905-ben, A láthatatlan ember (ezt a címírási módot használjuk az eredetileg névelő nélküli 
helyett) regény-oldalágán keletkezett színmű, a Zéta bemutatója kapcsán (Nemzeti Színház) Ady már 
budapesti színikritikusként folytatta Gárdonyi és Eger együttes pocskondiázását, fenntartva az irodal-
mi zöldségtermelő, „vásárcsarnoki szállító”, agrárországi író-sikerember gúnyképét. Ezek a nyilak 
részint a Göre Gábor-történetek vidékifi szerzőjére záporoznak, modernizmus-ellenességét veszik 
célba, a történelmi és pszichológiai regény úgymond hamis orákulumát sebeznék nevetségessé, s a 
kétséges dráma-portékát elfogadó Nemzeti Színháznak is odaszúrnak. „Visszafelé” Ady készségesen 
elismeri A láthatatlan ember „primordiális művészi értékeit”, hogy annál hevesebben, szinte érvelés 
nélkül semmisíthesse meg a premiert s tiporjon az íróra, főleg a feltételezett fennhéjázó extravagan-
cia, vidékről fölényeskedő kívülállás – és a fogyatékosnak gondolt tehetség – okán: „Bajos beszél-
ni a Gárdonyi Géza fejével. Nagyon megvet ő bennünket, urbánus embereket. Én csak azon csodál-
kozom, miért hozza mégis mihozzánk a darabjait. Aztán irodalmi bíróságaink ítéltek már, Gárdonyi 
Géza kiváló és előkelő író. Minél rosszabbak az írásai, annál kiválóbb és előkelőbb lesz. És ő már 
néhány év óta lázasan licitál e tekintetben önmagára. […] Író – erején fölül. Ezt mi már sokan és 
régen valljuk Gárdonyiról. Hogy érdekes és értékes író a maga kis zugában? Ezt viszont szintén vall-
juk. De mivel nálunk nincs kifejlett irodalmi közízlés, nincs kritika, sőt irodalmi érdeklődés sincs: 
Gárdonyi rászabadult olyan területekre, ahol kalandozni csak nagyobbaknak szabad. Flóbertpuskája 
már megveti a verebet és a pintyet. Rásül a túzokra, a sasra, a struccra. Bizonyosan vadászgat is Eger 
tájékán Gárdonyi. Ezért élünk ilyen nem egészen ízléses hasonlattal.”

Szembetűnő, hogy Ady folyamatosan Eger honpolgáraként ostorozza Gárdonyit, tehát vele 
együtt Egert is leminősíti (nem is sorolja az igazi urbsok közé: ahogy korábban a pezsgő 
Nagyvárad publicistájának, úgy s még inkább a fővárosi ifjú kíméletlennek távoli, idegen locus 
Eger), miközben el kell ismernie: a Zétára, e „furcsa, valószínűtlen, komikus rajzra”, „színpadra 
tett” elhibázott miliődrámára „nagy közönség volt kíváncsi” Budapesten, a Nemzetiben. Ady ide-
genkedik Gárdonyitól, mert idegennek véli: falusias kisvárosi írónak a világvárosban, ó jelenség-
nek a Nyugat megindulását 1908-ra tartogató friss irodalmi zúdulat modern áramában. 

Hosszú s fehér foltoktól nem mentes történet, miért és miként esik meg 1912-ben, épp a 
Nyugatban, hogy Ady bocsánatkérni járul idősebb írótársa színe elé, Az új Gárdonyi sorait róva 
a Messze van odáig című Gárdonyi-novelláskötet megjelenését követően, s annak olvastán, hogy 
„Egerben nevéről nevezték el a minap lakóházának utcáját”. Itt már korábbi önmagát bélyeg-
zi „ifjú, vidéki, zöld, vad én”-nek, s bár „meakulpázni” nem óhajt, a Dickens-párhuzammal (is) 
átesik a ló túlsó oldalára. Már-már az ironikus hozsannázásig feszíti a húrt: „Soha és senki ilyen 
könnyen, ilyen összetett filozófiával, ilyen kedvesen magasról, ilyen poétasággal magyarul nem 
mesélt, mint a legújabb Gárdonyi. Tudom, hogy szerénységében bántom meg, ha Dickens nevét 
írom ide, de magyar, de új Dickens, vagy legalább bölcs derűjében hozzá hasonló. […] Nagy öröm 
minden, ami szép, bárhonnan, bárkitől, bármikor s bárhogyan késve-keletiesen jön. Gárdonyi meg-
nyergelte, megszelídítette, megfinomította a magyar anekdotát, s ma Ő itt van, és ír előttünk olyan-
ként, akinek be kell vallanunk a már nagyon elmúlt kétségeinket is”. Kell-e mondani: az 1870-ben 
elhunyt, negyvenkét éve halott Dickens zsenialitása ellenére tipikusan 19. századi formátum. Ám 
a vidéki rossz író provinciális fölényeskedése, ím, összetett filozófiájú, poétikus „kedves magas-
ságba” vált a köszöntésben. (Gárdonyi fénykorában, remeteségére való utalással, nem volt ritka az 
irodalmi sajtóban és az újságcikkekben a Tolsztoj–Gárdonyi párhuzam aránytévesztő, ugyanakkor 
láttató összevetése sem.) 

Részben érthető, miért siet Ady 1912-ben a Nyugat gárdája, első nemzedéke számára adaptálni 
a szerinte akkoriban megújult Gárdonyi-életművet – részben kevéssé megfejthető. Két író szellemi 
viszonyának titka; irodalom-, befogadás- és mentalitás-történeti titok is. Gárdonyi életét és mun-
kásságát számos titok veszi körül. A legfőbb magánéleti rejtélynél kezdve: házasságkötésének pon-
tos adatai nincsenek az utókor birtokában, egyes források szerint még feleségének (Csányi Molnár 
Mária) kiléte is bizonytalan. Úgy tűnik, már az 1885. őszi bécsi nászút elején – sőt: első napján – 
világossá vált házasságuk balsikere. Mégis három magáénak tudott gyermeke született asszonyá-
tól, aki gyakorta hosszabb-rövidebb ideig különélt tőle, majd hosszas halogatás, egyezkedés után 
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elváltak. A férjét túlélő asszony aktívan részt vett a Gárdonyi-hagyaték elhúzódó kiporciózásá-
ban, a Gárdonyi nevet viselő három fiúutód megoldást kereső vitáiban. (A fiúknak szanatóriumban 
kezelt lánytestvérük gondviseléséről is meg kellett állapodniuk.) 

Az író ükunokája, Keller Tamás nemrégiben Gárdonyi Géza házasságának történetei címen 
igyekezett összefoglalni-ismertetni az okmányok és emlékezések ellentmondásos tényeit, köztük 
a család által Gárdonyi halála után tovább gerjesztett és manipulált titkokat, s egy, legnagyobbnak 
tűnő titkot (utólag még Eger és Győr hivatalai között kötött hajdani titkos, a házasságra vonatko-
zó megállapodás kérdése is felmerül). Keller sajátos titok-ipart helyesel, mondván: Gárdonyi korai 
életrajzírói indokoltan hallgatták el ismereteiket, mert az író halála táján, 1922-ben a szerző kivéte-
les hírnevének nem tett volna jót az akkor szigorúbban megítélt válás kiteregetése. Viszont, olvas-
suk, az 1970-es évek Gárdonyi házasságát érintő irodalomtörténészi teóriái (Kispéter Andrásnak és 
Z. Szalai Sándornak a házasságában szerintük lelki árva író méltósággal, béketűréssel viselt magá-
nyosságára vonatkozó feltételezései) fokozhatták – nyilván ma is fokozhatják – az érdeklődést az 
ezerkilencszázhetvenes évekre s azóta az „irodalom élvonalából már kikerült” Gárdonyi iránt, és a 
válás is egyre inkább mindennapossá lett. 

E kissé populáris menedzser-szemléletet tovább zilálja, hogy a források, családtörténeti ada-
lékok bemutatása helyenként zavaros vonalvezetésű, különféle hibák és hiányosságok tépázzák, 
a „legnagyobb titok” nem egykönnyen azonosítható. Keller hirtelen befejező fordulattal egyfe-
lől azt vallja: olyan témáról van szó, „amit tökéletesen az író sem rendezett magában soha. Miért 
kellene akkor eldöntenünk nekünk, hogy melyik életrajz-változat felelhetett meg a valóságnak. 
Mindegyikben lehet igaz elem…” Másfelől: „egy új Gárdonyi-olvasat” szolgálatában szeretné 
tudni írását, mely olvasat – a logikai ugrás az élettények felől az írásművek esztétikai tényeire, e 
tények feltételezett (közvetett) információ-értékére szökell – „olyan művekből tekintene Gárdonyi 
pályájára, mint: A kürt; Ábel és Eszter; Ida regénye; A láthatatlan ember; Az a hatalmas harma-
dik és a Te Berkenye”. Keller Az én falum és a Göre Gábor-novellaciklus kizárásától remél biztos 
ösvényt, mely az alkotások felől az élet (feltárulása, titokfejtése) felé vezet. (A tanulmány a 2013-
ban, Gárdonyi születésének százötvenedik évfordulója alkalmából napvilágot látott, Cs. Varga 
István által szerkesztett „Agyagedénybe zárt Isten-sugár” című kötetben, az Egri jubileumok III.-
ban kapott helyet.)

Úgy tűnik, Gárdonyi számára a titokképzés volt a menedék élete (és alkalmanként életműve) 
megoldatlanságai elől. A titokképzés bázisa a bizonyos mértékig valóban titkos, titkolt, titoktelinek 
díszletezett egri életvitel, az ellegendásult egri otthon, a „kis zug” lett. Amúgy méltánylandó, irigy-
lendő hajlék, remek könyvtár, pompás írószoba, juss egy élvonalbeli írónak. Gárdonyi ide „magá-
val vihette” elintézetlen, kibicsaklott, félbemaradt érzelmi, gondolati és fiziológiai ügyeit: házassá-
ga mellett például a Jókai Mór közelében töltött áhítatos, hallgatag tanítványi, „famulusi” periódus 
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nagy érzelmi élményeinek, a két Margit-szerelemnek (Feszty Margit [Masa], Szarvassy Margit) a 
beteljesületlenségét, állítólagos megrögzött nőgyűlöletének impulzusait. Meditálhatott körképfes-
tészeti ábrándjainak hiábavalóságán: e téren Dante-körképe, a Pokol épp a Jókai-szalon ünnepelt 
(család)tagjának, Feszty Árpádnak A magyarok bejövetele elnevezésű diaporámájával (bizonyos 
értelemben magával Jókaival) szemben szenvedett vereséget. Házának falai között Gárdonyi össze-
zárva élt betegségeivel, hipochondriájával, s alighanem azzal a tudattal is, hogy Gizella lányának 
túlérzékenysége előbb-utóbb ideg-, majd elmebajba fordul, amint az valóban megtörtént. S min-
denekelőtt együtt élhetett az „Isten-sugár” kérdéssel, az Isten-talány lázadásokat kioltó megoldás-
kísérleteivel, Istennel közös nevezőt áhítva.

A nem is annyira titkos és titokzatos egri házban Gárdonyi Géza 1906-ra jutott el odáig, hogy 
tökélyre fejlessze „titkos naplóként” ismertté vált feljegyzéseinek (eseménykrónikájának, maximá-
inak, üzeneteinek stb.): kalligrafikus, „tibetűs” mesterfüzeteinek titkosírását. E rejtjelek megfejté-
sére több mind hat évtizedet kellett várni, 1969-ig. Gyürk Ottó, illetve Gilicze Gábor egymástól 
függetlenül jutott a sokáig véltnél jóval egyszerűbb, mondhatni a bekukkantani akarónak fityiszt 
mutató chiffre nyitjára. Főleg az utóbbi, ma is élő fiatalabb megfejtő eredményei váltak ismeretes-
sé és (a szöveg írásképi részleteivel együtt) manapság is könnyen hozzáférhetővé (internet, több 
közelítésben és eligazításokkal; Gárdonyi [Irodalmi Magazin – a Magyar Napló időszakos kiadvá-
nya, 2014. 1.]; Gárdonyi Géza: A természet kalendáriuma, 2014 stb.).

Gárdonyi valóságos emberi titka voltaképp nem a titokápolásban, a titkosság látszatainak és 
megnyilvánulásainak következetes fenntartásában rejlik, hanem abban, hogy e titkosság szívesen 
adná fel magát. Tehát – tételezhetjük fel – titkait legalább annyira a lelepleződés vágyával alkotta 
meg, mint amennyire a teljes biztonságú lelki-szellemi önvédelem érdekében. Az író életalakulásá-
nak, életvezetésének részint palástolt, elhallgatott tényeivel ugyan elszigetelte, elidegenítette óvott 
önmagától övéit, barátait, ismerőseit, (olvasó)közönségét, de nem kevesebb erővel fel is ajánlotta, 
hogy idegenségének álcájától megfosszák. Beszédes, hogy a titkos napló kaján örömmel köszönti 
azt, aki fellebbenti a fátylat: „Gratulálok, ha megfejtened sikerül[t]”.

A Sem utódja, sem boldog őse… kezdetű Ady-vers (melynek „Vagyok, mint minden ember: fen-
ség, / Észak-fok, titok, idegenség” sorpárja származtatta e dolgozat címét), a „Szeretném magam 
megmutatni” vágya egy variációban Gárdonyi Gézát, Gárdonyi titkosidegenségét is jellemezte. 
Titokidegensége misztikusabb – egy másik, az én-nél nagyobb hatalom felé forduló, kevésbé önös 
jellegű –, mint Ady önkultuszának felfakadása, időnkénti önistenítése. Gárdonyi remetesége, ide-
gensége, magánya, magánykezelése, az egyedüllét írásművekbe emelése (igen különféle témákban, 
módokon, anyagkezeléssel) részben szintén megoldatlan, eldolgozatlan, halálig hurcolt problémá-
ja életnek és életműnek. Titok, idegenség kulminációs pontja: Isten. Se szeri, se száma – mindmáig 
– azoknak a megállapításoknak, melyek ateizmusát, materializmusát, antiklerikalizmusát hangsú-
lyozzák: a háromból egyet-kettőt, vagy a hármat egymással tetézve. Viszont az ellenoldali meggyő-
ződés hangoztatása sem ritka: Gárdonyi mély Isten- vagy istenhitének, metafizikai elköteleződésé-
nek, a tételes vallásokról le-leváló lélek- és lélekvándorlás-sejtelmeinek kikövetkeztetése különfé-
le műfaji alkotásaiból, vallomásaiból, naplóiból.

Mindkét álláspont igazolható az életút eseménytörténetének a lehetőségek szerinti szoros köve-
tésével – és a még szorosabb szövegolvasással. A mérleg az istenkeresés, a hitdilemma folyama-
tos megélése felé billen, s a folyamatos megélés, birkózás meglehet, több is a megoldásnál, válasz-
találásnál. A misztikum a titok egyik felső foka, Isten pedig bizonyára a legfelsőbb. E titkok nem 
voltak idegenek Gárdonyi számára, akár állító-elfogadó-belenyugvó, akár tagadó-elutasító-lázadó 
formában adta át magát nekik és jegyezte le a velük való szembenézést. Szívesen újra- és újrafo-
galmazott, jelképesnek felfogott lámpás-hivatása: a tanítói hivatás (mely mint pálya eleinte nem 
feltétlenül vonzotta és később is konfliktusok okozója lett) titok és idegenség helyett feltárulás és 
közösségvállalás pólusaival írható le. A tanító (Gárdonyi gyakorta céloz rá írásaiban) végső soron 
krisztusi mintára teremtődött ember, akinek tanítványai, közössége iránti távolságtartása esetleges 
radikalizmusában, a hivatás erkölcsi és gyakorlati szcenírozásában sem tartozhat az idegenség fel-
ségterületére, és nem a titok, hanem a megismerés hordozója. A „remetének”, „a láthatatlan ember-
nek”, az „idegennek” a szeretet- és szolgálatelv nevében vissza is kellett vonnia mindazon szoká-
sok, jogok, attribútumok egy részét, melyeket leginkább sajátjának akart, és leginkább sajátjaként 
láttatott olvasóközönségével.

Úgy véljük, Gárdonyiban tapasztalat és idea, romantizáló történelemszemlélet és sokrétű való-
ságismeret, természetelvű-deista világigenlés és nem Istenből, hanem a tételes vallásokból kiáb-
rándító szkepszis, érzelemgazdagság és érzelmi takarékosság, elhivatott optimizmus és rezignált 
pesszimizmus találkozott és ütközött meg. Az őt foglalkoztató dichotómiákra nem lelt teljességgel 
kielégítő, végleges, egyetemes választ. Válaszkereső aktivitása és bizonytalansága az ember és az 
író számára is alkalmas, tágas mozgásterületet foglalt le a tanító-hivatás küldetéses nyilvánossága 
és a titok-idegenség talányos-magányos rejtőzése között. Amennyiben nem jár messze a valóság-
tól ez a pszichológiai, életvezetési képlet, nem botorság a dinamikus kettősség változó-változatos 
lenyomatait észlelni, alkalomadtán ebből az aspektusból elemezni Gárdonyi Géza életművében.


