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LUKÁTS JÁNOS

Gárdonyi Géza másfél évszázada

1890-ben, Gárdonyi Géza Figurák címû kötetének bemutatásakor Mikszáth
Kálmán „veszedelmes vetélytársnak” nevezi a fiatal szerzõt, elismerõ csipkelõ-
dés volt ez a sikert a maga számára akkor már meghódító Mikszáthtól. Mégse
lettek egymás vetélytársai, útjuk hamarosan más irányba fordult.

Gárdonyi életútja néha mintha az irodalmi kibontakozás ellenében hatott
volna, miközben élmények és tapasztalatok tömegével látta el a fiatal írót. Az
egri képzõben szerzi meg tanítói oklevelét, dunántúli aprófalvakban gyakorol-
ja hivatását,  ahol egyszerre tapasztalja meg a nyomor mélybugyrait és az em-
beri segítõkészség örömét, Az én falum lesz e kettõs élmény korai bizonyítéka.
Írásai homlokán korán megjelenik a Gárdonyi név, de máig sem biztos, hogy
hivatalosan is törvényesítette volna a névmagyarosítást.

Gyõrben hamarosan megindítja a Tanítóbarát címû folyóiratot, amelyet há-
rom évig szerkeszt. Aztán következik az „ólombetûs” csábítás, az újságírás: a
Gyõri és a Pesti Hírlap, a Függetlenség és az Egyetértés, mellékesen a Garabon-
ciás Diák, és a szegedi újságok: a Híradó, a Napló. Volt újság, amelynek Gárdo-
nyi a sakkrovatát szerkesztette. A magyar századvég a sajtóé, ekkor nõ néhány
év alatt gondûzõ asszonyi olvasmányból hódító nagyhatalommá a sajtó világ-
szerte, Magyarországon is. A karikatúralapok ideje is ez, Gárdonyit Aradra a
városi mûvelõdési palotába hívják igazgatónak, miközben a körképfestõ Feszty
Árpád mûveinek propagátora lesz (menedzsere). Sõt, a kor híres prímása, Dankó
Pista számára több, a maga korában népszerû nóta szövegét is Gárdonyi sze-
rezte. Vagyis: a kiegyezést követõ évtizedben erõsödik meg és telik meg tarta-
lommal az irodalmár-értelmiségi életforma.

A századvég a novelláé, ezé a rövid és gyors mûfajé, amelyet egy ültõhely-
ben olvas el a türelmetlen lapozgató. Nagyszerû mesterei vannak a századvégi
magyar novellának: Szegeden Tömörkény, Erdélyben Petelei, a kemény szavú
Thury Zoltán, de a novella mestere Mikszáth, és rövid lépéstávolságban követi
õt Krúdy. Beilleszthetõ vajon közéjük Gárdonyi, elegendõ lett volna Az én fa-
lum csendes dunántúli zamata, hogy megõrizze az író emlékezetét? Ezt aligha
tudjuk meg, Gárdonyi gyorsan túllépett addig legjobbnak érzett mûvein.

Egy rövid és kínos házasság, s egy hosszú és még kínosabb válási procedúra
évtizedekre bizalmatlanná és emberkerülõvé teszi. A férfi-nõ kapcsolat, a szere-
lem, a páros boldogság ettõl kezdve inkább lélektani töprengéseiben szerepel, a
be nem teljesült kapcsolatoknak pedig mintha mûveiben adna elégtételt. Jókai
Mór Bajza-utcai villájának gyakori vendége, és baráti körének tagja lett a fiatal
Gárdonyi, de többnyire hallgatott, és a sarokban ülve szívta rõf hosszú pipáját.
Bizalmatlan és sértõdékeny természet, 1890-ben (ekkor huszonhét éves) hat hétre
a szegedi fogház „vendége” lesz – többszöri párbajvétség miatt.

1897-ben Egerbe költözik, a váron túl, a dombtetõi házban (Hóhér-domb-
nak hívják), a termékeny magányban mintha sikerülne életét – ha nem is bol-
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doggá, de – elégedetté tenni, írói tevékenységét újraalapozni és más irányba
fordítani.

Ekkor fordul figyelme a történelmi regény felé. A történelmi regénynek
hagyománya van a XIX. század magyar irodalmában, elég Eötvösre, Keményre,
Jósikára, de még inkább Jókaira gondolni (némiképp Mikszáthra), az õ törté-
nelemszemléletük azonban nagyobbrészt még a romantikából táplálkozik,
Gárdonyi figyelme inkább a realista nyugat-európai törekvések felé fordul. Ehhez
alapos forráskutatás szükséges, a korabeli történeti környezet felidézése, a
naturalisztikus pontosságú anyag- és tárgyismeret. Azért nem szakad el a jól
bevált romantika-kori gyakorlattól sem: történeti regényei hõseiül nagyrészt
költött személyeket teremt, vagy „históriai mellékszereplõket”, akik mellett a
nagy történelem és a nagy alakok kulisszaként vannak jelen.

Gárdonyi jobbára a magyar történelem iránt érdeklõdik, elsõ tanulmányút-
ja mégis Konstantinápolyba vezet (1899-ben), két regénye számára is megtalál-
ja az V. századi (még görög) és a XVI. századi (már török) város helyszíneit, a
korabeli nyelvet, fegyvereket, szokásokat, mindent, amit szemmel, tapintással,
színekkel író megörökíthet. 1899 karácsonyától folytatásokban jelenik meg a
Pesti Hírlap hasábjain az Egri csillagok.

Gárdonyi jó érzékkel választja ki az ország három részre szakadása és a
török megszállás idejébõl az egri várvédelem tanulságos és lelkesítõ esemé-
nyét. Buda fondorlatos elfoglalása, a végvári rendszer felõrlése valójában a
hadtörténeti hátteret jelenti Eger helytállásához és dicsõségéhez. Az igazi cse-
lekmény Bornemissza Gergely gyermek- és ifjúkora, vitézzé érése. A regény
azonban ennél többrétegû, egy színes kor számtalan szereplõje lép színre, jel-
lemek ütköznek, és konfliktusok kavarognak, a sokelemû történet „nemzetkö-
zi helyszínre” is kiterjed, – természetesen Konstantinápolyra. A cselekmény
szálai végül Eger körül kapcsolódnak egymáshoz, és járulnak hozzá a megol-
dáshoz. A gyermekrablás, a zarándokok önostorozása, a varázserejûnek vélt
amulett-gyûrû viselése, a titkos alagút, – mindezek a XVI. század valós kellékei.

Figyelemreméltó, ahogy hõsei társadalmi helyzetét mindannyiszor ponto-
san érzékelteti, ahogy a különbözõ rétegek ellentétét, alá- és fölérendeltségét
bemutatja, különösen Bornemissza Gergely esetében. Gergely parasztfiú, akit
özvegy édesanyja nevel. Gergely a birtokos középnemes, Cecey jobbágyából
igyekszik vitézzé növekedni, már csak azért is, hogy elnyerje a szép Cecey Éva
kezét. Az öreg Cecey a vitézséget pártolja, de leányát nem adná „parasztgyerek-
hez”. Ezt a „problémát” a fiatalok megoldják: Gergely megszökteti Évát az es-
küvõjérõl, amikor a fejedelemasszony hozzáadná a lányt egy udvari tisztecské-
hez. Gergely a kardforgatás mellett a lúdtollat is sikerrel kezeli, írástudó diák-
ká érik (Gárdonyi az írnok-diák alakjában valamiféle korai humánértelmiségi
tevékenységet teremt számára).

Az Egri csillagok ifjúsági regény, de Gárdonyi talán nem annak szánta, az
elvégzett kutatómunka és a körültekintõen megteremtett couleur locale (pl. a
török katonai elnevezések, az egri vár részletes leírása korabeli tervrajzok alap-
ján) sem volna feltétlenül szükséges az ifjúsági regényhez. Az események leírá-
sa mindig színes, de csak ritkán szövevényes, a jellemzésben egyértelmû (jó
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vagy gonosz) alakok megformálására törekszik, a szerelemábrázolásban mér-
téktartó. Viszont a várostrom vértengere mintha beleférne az utókor ifjúsági
regény-felfogásába. Kiegyensúlyozott, némiképp inkább plebejus színezetû
hazaszeretet lengi be a regény egészét, a nemzeti áldozathozatal evidenciaként
van jelen.

Alig fejezte be az Egri csillagokat, Gárdonyi új történelmi regény írásába
fogott. A láthatatlan ember háttéreseményeinek felderítéséhez tanulmányoz-
za a Jordanes-kódexet, felhasználja az elõzõ évek törökországi kutatásainak
eredményeit, továbbá elmélyül a hun-magyar rokonság- és eredetmonda törté-
neti irataiban. Franciaországi tanulmányutat tesz, felkeresi a catalaunumi csata
helyszínét is. A hiteles történelemábrázolás mellett az író megindul a korábbi-
nál alaposabb lélekábrázolás útján. A láthatatlan ember 1901-ben jelent meg
folytatásokban a Budapesti Hírlap hasábjain.

A regény az V. században játszódik, Konstantinápolyban indul, majd hama-
rosan áttevõdik a cselekmény helyszíne a hun birodalomba. A regény fõszerep-
lõje a szegény trák fiúcska, akit apja elad a rabszolgapiacon. A kisfiú hamaro-
san Priszkosz rétor „tulajdonába” kerül, aki tanítja, írnokává teszi, majd nyolc
év múlva felszabadítja. A rétor a fiút a görög ábécé hatodik betûjérõl Zéta né-
ven nevezi, majd követjáró útjára magával viszi a hun fejedelem udvarába.
Zétában érdeklõdés, majd rokonszenv ébred a nomád lovas nép államszerve-
zete, kultúrája és életmódja iránt. Megismeri továbbá a fõnemesnek számító
Csáth nemzetségbeli Emõkét, akire hamarosan rajongással, idõvel pedig sze-
relemmel tekint.

Zéta, a felszabadított görög írnok a követség befejezésével nem megy haza
Konstantinápolyba (vagyis a Kelet-Római Birodalomba), hanem beáll rabszol-
gának a nagyúri és önhitt Csáth családhoz. Ha nem tudnánk, hogy a szerelem
sugallta ezt a döntést, józan ésszel nehezen volna magyarázható.

A hun birodalom „a népek kohója”, a korabeli magyarok már betagozódott
részét képezik, afféle „kettõs nemzettudattal” rendelkeznek (mondanánk ma),
a hun családnevek között sok a ma is létezõ magyarhoni településnév. Gárdo-
nyi tehát elfogadja, továbbfejleszti a hun-magyar rokonságmondát. Emõke maga
ugyan írástudatlan, de lelki és érzelmi gazdagságnak bõvében van, Zétára még-
is mindvégig felsõbbséggel, legfeljebb valamilyen különlegességet fürkészve
tekint. Elmélyülõ emberi, különösen pedig szerelmi kapcsolatról, házasságról
szó sem lehet közöttük. A helyzet akkor változna meg, ha a fiú háborúban
tüntetné ki magát, Atilla pedig hõstetteiért nemességre emelné (a hun fejede-
lem nevét Gárdonyi következetesen ilyen alakban írja).

És akkor kitör a háború a hun és a római birodalom között. Gallia (a mai
Franciaország) északkeleti részén található a történelemben Catalaunum néven
ismert mezõ, ahol a két tábor seregei 451-ben megütköznek. Zéta maga súlyo-
san megsebesül, felépülése után csak egy évvel kerül haza Hunniába. A ház népe
örömmel fogadja, Emõke meghökkenve tekint a megférfiasodott ifjúra. Alig egy
évvel késõbb, legújabb násza reggelére Atilla váratlanul meghal. A kirobbanó
testvérháborúban összeroppan az óriási nomád fejedelemség, Zétának nincs miért
maradnia a Duna-Tisza-mellékén, visszaindul görög hazájába.
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Reményteljesnek mondható fiatalember Zéta, Emõke viszont öntudatos
nemes leány, akit sért, hogy egy szolgasorban élõ ifjú meri rávetni a szemét.
Kettejük kapcsolata azonban nem (nem csak!) ezen szenved hajótörést: Emõke
Atillába szerelmes. Ez a  szerelem azonban tragédiába fordul, Atilla temeté-
sén õ is a feláldozandó kísérõk közé kerül. Maga választja a halált, a fejedel-
mi temetés rendezõi Zétát szemelték ki az egyik kísérõül, Emõke ruhát cserél
vele. Az utolsó fejezet az egyetlen lehetséges megoldást teljesíti be: a mind-
végig játékosan hûséges itáliai szolgálóleány, Dsidsia kerül a lelkében meg-
rendült Zéta oldalára, a két távolról jött fiatal együtt indul egy szabadabb élet
felé.

A lélek nagy titok, kiismerhetetlen birodalom. Az arc álarca mögé nem lát-
hat be senki, az ember igazi élete, igazi személyisége láthatatlan. Mindenkié, a
világbíró fejedelemé és a sorsától szabadulni nem tudó, de nem is akaró szel-
lemi rabszolgáé, a tündöklõen szép ifjú ígéret-hölgyé, és a nagyra nõtt, ugrifü-
les kamaszlányé. Gárdonyi a maga lelkét, a maga boldogtalan szerelmi vívódá-
sait akarta felkutatni és megfogalmazni, eltitkolni és világgá kiáltani. Hát per-
sze, hogy A láthatatlan ember volt a kedvenc regénye!

Filozófiai érdeklõdése eklektikus, a buddhizmus és más keleti tanok is be-
szivárognak világlátásába. A lélekvándorlásnak egész életén át híve maradt. Nem
alakított ki széles és átfogó filozófiai rendszert a maga számára. Vallási világké-
pe is sajátos, katolicizmusát mindvégig némi fenntartással vállalja, a vallás szi-
gorát, dogmáit nehezen tûri.

Gárdonyi igazi világa a társadalmi regények. Magánélete gondjait ritkán
osztotta meg kortársaival, regényeibe azonban beleszõ konkrét részleteket
házassága viszontagságaiból, de még inkább keserû tapasztalataiból. Az a ha-
talmas harmadik és az Ábel és Eszter valósítja meg talán leghitelesebben ezt a
sokszínû, mégis kicsit álomszerû világot. A cselekmények helyszíne a század-
forduló városi környezete, a középrétegek élete, a társadalmi csoportok (még
messze nem osztályok) közötti átlépés vágya és „finom lehetetlensége”. És a
férfi-nõ kapcsolat sajátos, Gárdonyinál gyakran megismétlõdõ felfogása: a vá-
gyakozó, de vágyait megvallani nem képes férfi, és a valamit mégis megsejtõ nõ
bújócskajátéka, amely azonban nem vezet boldogságra. A szerelem be nem
teljesülésbe, kiábrándulásba vezet, amelyben a vesztes fél többnyire a férfi (vagy
Gárdonyi legalább is az õ lelkivilágát ábrázolja árnyaltabban). Az Ábel és Eszter
történetét maga a szerzõ „a végtelen epekedés éneke” kifejezéssel illette.

Az öreg tekintetes közelebb áll a hagyományosan társadalminak nevezett
regényhez: a fõvárosba „betévedt” vidéki birtokos képtelen beilleszkedni a vá-
rosi életbe, az új értékrendet hajszoló világba. Az öregúr méheket tenyészt a
belvárosi kisszobában, veje (némiképp érthetõen) levénmarházza, az öregúr
a Duna habjaiba menekül. A nemesi középosztály lelép a színrõl – mondhat-
nánk, de ez nem a „dzsentri haláltánca”, ahogy a népi irodalom fogja majd
nevezni ezt a folyamatot egy nemzedékkel késõbb.

Fél évtized múlva fordul ismét figyelme a történelem felé, 1906 õszén kezdi
írni az Isten rabjai c. regényét, a könyv 1908-ban jelenik meg. Gárdonyi har-
madik, utolsó nagyregénye.
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A Margit-legendát már egy évtizede ismeri, a benne leírtak hitelét ekkor
még kétségbe vonja, késõbb hozzáolvas egyháztörténetet, szövegkiadásokat,
régészetet. A középkori kolostorokról olyan világkép alakul ki benne, amely-
nek lázad fanatizmusa ellen, de amelynek vonzza a spiritualitása.

A tatárjárás utáni évtizedek Magyarországára vezet el a regény.
Természetesen Margit a regény „hõsnõje”, de valójában nem õ a fõszereplõ.

Hanem Jancsi, akibõl elõbb Jancsi kertész, aztán Jancsi fráter lesz. És aki oly
sok jellemvonást hordoz a vitézzé váló Bornemissza Gergelybõl, Zétából, a
hun-görög szolga-írnokból, de mondhatjuk így is: Gárdonyi Gézából. Jancsi
megtanulja a kolostori regulát, a barátok életét kezdetben idegenkedve figyeli,
aztán beletörõdik sorsába. A változást az új klastrom megépülése jelenti, a
Nyulak szigetén, amelyet a király leánya számára alapít, ahol elõkelõ lányok és
asszonyok veszik körül a lelkében gazdag, de testi igényeiben koldusszegény
Margitot.

A kolostor a barátok legtöbbje számára nemcsak erõpróba, de menedék is,
szerelmek, testi-lelki csalódások ellen, és azok után. Sokan azonban inkább
rabságnak érzik a kolostor szellemét, Jancsi fráter maga is gyakran csak a fel-
színt látja, a végtelen imádkozást, térdepelést, ostorozást, kevesen és ritkán
képesek fölé emelkedni a mindennapok nyomorúságának. A nõi kolostorban
a világi élet hiúsága kísért: a vagyon, a divat, a flörtök emléke, Margit alázatát
irritálónak érzik. A királylány a legdolgosabb, legszerényebb közöttük, társnõi
nehezen viselik. Jancsi, aki írástudó, vers- és imaíró barát lesz, maga szerzette
fohászt küld Margit kérésére. Idõvel különös érdeklõdés, rajongás támad a
barát szívében a szentéletû apáca iránt. Nem szerelem ez, mint volt Zéta érzel-
me Emõke iránt, inkább a tiszta és gazdag lelki életre vágyó két ember kölcsö-
nös rokonszenve.

1922 októberében, alig ötvenkilenc évesen hunyt el Gárdonyi Géza. Végig-
járta azt az utat, amit végigjárhatott. Fiatalon elszakadt a romantikus nép-nem-
zeti irodalmi hagyománytól, a nyugat-európai modernebb szellemi irányzatok
és írói törekvések iránt érdeklõdött, az impresszionizmus sajátos, „Gárdonyis”
változatát alakította ki, és sokat átvett a naturalizmus tárgyszerûségébõl, a hite-
lességre törekvésbõl.

Nem Jókai vagy Krúdy középnemeseit, dzsentri ködlovagjait vonultatja fel
mûveiben, hanem alacsonyabb néposztályok fiait, bár céljuk mindannyiszor a
vágyott „felsõbb osztályba lépés”, vagy legalább a személyes, szerelmi részvétel
életükben. A magyar vidék szókincsét emeli be regényeibe, kerüli az idegen
szavakat, a nehézkes mondatszerkesztést.

Életmûvét többször kiadták, önálló kötetekben és sorozatokban is. Több
mûve iskolai kötelezõ olvasmány, és – ami talán fontosabb ennél is – a magyar
irodalmi köztudat része lett. Gárdonyi könyvei nélkül nem volna magyar törté-
nelmi regény, nem ismernénk ember (és asszony-) közelbõl a századfordulót,
nem volna polgári, városi irodalom, nem volna a magyar vidéknek feledhetet-
len novellavilága, és nem volna fiataljainknak – több nemzedék óta – „nagy
könyv” élménye.


