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Az élő Gárdonyi. 
A nagy író fiának, Gárdonyi Józsefnek, 

apjáról írott könyve. 

Van abban mindig valami különö-
sen érdekes, de egyúttal valami bizal-
matlanságot ébresztő is, ha egy nagy 
író vagy költő életrajzát egy közeli 
vérségi hozzátartozója írja meg. Ér-
dekes azért, mert bizonyos, hogy az a 
rokon olyan adatoknak van birtoká-
ban, amelyekről másoknak nem lehet 
tudomásuk, — de nyomban fel is 
ébred az olvasóban az életrajzíró 
értékelésével, felfogásával és meg-
állapításaival szemben az az aggoda-
lom, hogy éppen a vérségi közelség 
miatt, nem lesz-e hősével szemben a 
szerző elfogult, s hogy nem érzi-e 
magát bizonyos fontos és jellemző 
adatok közlésére vonatkozólag ter-
mészetszerűleg feszélyezve. 

Ilyen kérdések merülhetnek fel 
Az élő Gárdonyi c., közel 700 lapos 
könyvvel szemben is, amikor az em-
ber olvasmányul a kezébe veszi. 
Olvasása közben azonban szerencsére 
a legtöbb előzetes aggodalom eloszlik. 
Gárdonyi József elég objektiven tudja 
értékelni Gárdonyi Gézának írói és 
emberi jelentőségét, s nem tér ki a 
kényesebb természetű életfordulatok 
feltárása elől sem, s ha néha bizonyos 
feszélyezettségen nem is tud teljesen 
úrrá lenni, ezt adatainak bőségéért, 
értékességéért, s közlő modorának 
kedvességéért könnyen felejtjük neki. 

Könyvének lapjain Gárdonyi for-
dulatos pályafutásának fázisai plasz-
tikus élességgel kelnek életre. Külö-
nösen érdekes a még kezdő, a még 
nem arrivált írónak története. Az 
eleven adatok egész tömege világosít 
fel bennünket az ifjú Gárdonyi tanuló-

évei felől, egri tanítóképzős nyomorgó 
esztendőkről, majd tanítóskodása há-
nyattatásairól, szerzetesi terveiről és 
vidéki ujságíróskodásának küzdelmei-
ről. Tudományos szempontból külö-
nösen fontos, hogy a fiatal Gárdonyi-
nak valamennyi irodalmi tapogató-
zásáról, kísérletéről értesülünk, s ki-
vált finomak azok a megfigyelések, 
amelyekkel a szerző ezekben a kezdő 
művekben a már kiforrott készségű 
író stílussajátságait kutatja, s veszi 
észre. 

Sehol másutt meg nem található 
adatokat kapunk itten Gárdonyi 
fiatalkori szerelmeiről, s egypár fáj-
dalmas betekintésnek vagyunk tanui 
szerencsétlen házaséletébe. Gárdonyi 
József ezen a ponton nem tér ki a 
kényesebb természetű kérdések érin-
tése elől sem, bátran szeme közé néz 
egyes fantasztikus pletykáknak is, 
de természetszerűleg nem időzik e 
dolgok mellett sokáig. 

A későbbi lapok során is élet-
szerű hívséggel támad életre Gárdonyi 
sokrétű lelkének minden lényeges 
eleme. Lát juk csendes, de annál 
reálisabb szemlélő és megfigyelő ké-
pességét, jóizű, de néha fanyar 
humorát, meghatódunk megbocsátó 
emberszeretetétől, de látjuk gyanakvó 
bizalmatlanságra való hajlamát 
is. Pontos felvilágosítást kapunk val-
lási vergődéséről. Látjuk, hogy katho-
likus hitének egész életét végigkísérő 
alaphangulata mellett mikép téved 
a spiritizmus útvesztőjén keresztül 
a keleti vallásbölcselet kaoszába, s 
hogyan jut el valami homályos 
buddhista filozófiáig, s a reinkar-
náció hitéig. 

Látjuk sokmindent markolni akaró 
ösztönét is. Írói munkásságán kívül 
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szenvedélyes festő és rajzoló, jó 
hegedűs, rajong a természettudo-
mányos megfigyelésekért, különösen 
a botanikáért és zoológiáért, meg-
tanulja a tibeti nyelvet, szenvedélyes 
utazgató, örök naptárt szerkeszt, 
kitűnően sakkozik, s elég jól kezeli 
a vívókardot. 

Hogy mennyi ebben a sokminden-
féle foglalkozásban a kissé fegyelme-
zetlen temperamentum kapkodása, s 
mennyi a Leonardo da Vincivel rokon, 
mindent felölelni vágyó kultúrösztön, 
— ennek lélektani vizsgálatával Gár-
donyi József adós marad, de ennek-
megoldását nem is az író fiától várjuk. 

Nagyon élvezzük, és irodalom-
történeti szempontból rendkívül ér-
dekeseknek tar t juk azokat a fel-
jegyzéseket, vagy megállapításokat, 
amiket Gárdonyi József az egyes 
művek keletkezésére és szubjektív 
élményekből való fakadására vonat-
kozólag megállapít. Ezek az adatok 
az életrajzíró nélkül örökre elkallód-
hattak volna. S különösen szeretjük, 
hogy ezen a téren nem téved az 
erőltetett vonatkoztatások hinárjába. 
Így pl. Az a hatalmas harmadik c. re-
gényt ismertetve, nem tagadja az ala-
pul szolgáló életrajzi elemeket, de óva 
int attól, hogy nagyon is kézzel fog-
ható és könnyen kihámozható élmény-
vonatkozásokat keressünk a műben. 

Nagyon értékesek azok a lapok, 
amelyek Gárdonyinak a magyar dráma 
fejlődésében oly jelentékeny Bor-
ról szólanak. It t egyáltalában nem 
feleslegesek azok az apró kis részle-
tek, amiket Gárdonyi József a darab 
megiratásának körülményeiről, az 
előadó szinészeknek és a Nemzeti 
Színháznak a siker felől való aggo-
dalmáról, valamint a darabot illető 
nyilvános és magánvéleményekről 
közöl. I t t minden kis adat a magyar 
irodalmi életnek és irodalmi köz-
hangulatnak mélyebb megértéséhez 
vezet közelebb. 

A magyar drámai formatörekvé-

sek vizsgálójának az is igen becses 
adat, amit a könyvből a Karácsonyi 
álom-ról megtud. Ezt a bájos, ma-
gyaros mesejátékot szerzője operett-
nek érezte, s műfaji hovatartozását a 
színlapon is így akarta megjelölni, s 
csak barátainak aggályoskodása miatt 
tet t le róla. Milyen rendkívül értékes 
irányban feljődött volna a magyar 
operett, ha — persze egyéb mintái 
mellett — a Karácsonyi álom és a 
János vitéz formai és hangbeli pró-
bálkozásait is iparkodik folytatni ! 

A tárgyilagos birálat azonban nem 
hallgathatja el az életrajznak egyes 
tévedéseit vagy fogyatkozásait sem. 
Ezek a tévedések legnagyobbrészt 
bizonyos filológiai pontatlanságból 
erednek. Így pl. hogyan lehet az, 
hogy Gárdonyi édesapjának felekezeti 
hovatartozásáról végül is kétségben-
hagy az életrajzíró? Ziegler Sándort 
egyszer luteránusnak, egyszer meg 
kálvinistának mondja. — Máshol 
azt írja, hogy Gárdonyi Géza a 
«Dante fordításból a rímes mester-
séget megtanulta.» Már hogyan tanul-
hatta volna meg éppen innen, amikor 
ez a fordítás rímtelen? 

A bor sikere nyomán keletkezett 
magyar drámaírói kedv fellendülését 
még csak értjük, de annak már ellene-
mond a történeti valóság, hogy 
Rákosi Jenő is ettől kapva kedvet 
írta meg Endre és Johannát, amikor 
hiszen ez a darab már tizenhat esz-
tendővel A bor előtt került színre. 
It t az életrajzírót alkalmasint Endre 
és Johanna felújításának dátuma 
zavarta meg. 

A Falusi verebek c. vígjáték sem 
ment a Nemzetiben közel 50-szer, 
hanem mindössze 30 előadást ért 
meg. — Gárdonyi fiatalkori operett-
jéről, a Szegeden bemutatott egy-
felvonásos Paradicsomról sem látszik 
tudni a szerző, hogy a darab iránt a 
budapesti Népszínház is komolyan 
érdeklődött, s hogy a Krisztina-vá-
rosi színkörben is színrekerült. 
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Azt sem értjük, hogy amikor Gár-
donyi a Magyar Hirlap országgyűlési 
tudosítója lett, hogyan «villogtat-
hatta a parlamentben a császár 
akaratát Tisza Kálmán fekete pápa-
szeme» — hiszen Tisza Kálmán 1890-
ben bukott meg mint miniszterelnök, 
Gárdonyi meg csak 1901-ben lett 
fővárosi ujságíró. A Tiszákkal külön-
ben is kissé meggyült a baja az élet-
rajzírónak. Az még lehetséges, hogy 
Tisza István — az életrajzban per 
Tisza Pista — megkínálta Gárdonyi 
Gézát képviselőséggel, de hogy a 
«véderő megszavaztatásának bizto-
sítására szándékosan az egri bakákat» 
rendelte volna a parlament elé, 
bosszúból azért, mert Gárdonyi a 
jelöltséget kuruchangú levélben uta-
sította vissza, — az képtelen feltevés 
mindenki előtt, aki Tisza István 
karakterét csak egy kicsit is ismerte. 

Azt sem értjük, hogy miképpen 
tudhatta Gárdonyi Géza, s nyomán 
a fia, hogy mikor az egri nagy író 
a Kisfaludy Társaságban az első 
választáson Fiók Károllyal szemben 
elbukott, kik szavaztak ellene. Tud-
tunkkal a Kisfaludy Társaság tag-
választásai titkos szavazással folynak 
le, s nem valószínű, hogy indiszkré-
ciók történtek volna. Megértjük az 
író és életrajzíró elkeseredését ezen a 
ponton, de azért kár volt puszta 
gyanú alapján a nemmel szavazók 
neveit kiszerkeszteni. 

E hibák, tévedések és fogyatko-
zások ellenére is úgy érezzük, hogy a 
könyv a magyar Gárdonyi-irodalom-
ban alapvető jelentőségű, s aki a 
nagy egri remetével bővebben akar 
foglalkozni, okvetetlenül ebből a 
munkából kell kiindulnia. 

Galamb Sándor. 

Török Sophie : Hintz tanársegéd úr. 
Regény. Káldor-kiadás. Budapest, 
1934. 177 l. 

Egy szegény, hisztériás fiatal or-
vosnő végletesen rajongó szerelme a 

mindenkitől csodált tanársegéd iránt, 
mely hosszas, kínos vergődés után 
őrültségbe vész. Egy degenerált szer-
vezetnek és beteg léleknek kórtör-
ténete. Hogy a kiváló tehetségű írónő 
ilyent választott tárgyul, az az ő szu-
verén joga. Ha nem igazi művész nyúl 
efféle tárgyhoz, munkája hamis hatás-
vadászat lesz pornografiával fűsze-
rezve, a szerző azonban művész, aki-
nek komolyságában és jóhiszemű-
ségében nem kell kételkednünk. Ezért 
nem kifogásolhatjuk egyes natura-
lisztikus részleteit s néha nyers szóki-
mondását, mert mindez a történet 
lényegéhez és orvos-miliőjéhez tarto-
zik. Bármennyi testiség van is ebben 
a sötét történésben s bármennyire 
hiányzik is belőle a természetfelettiek-
ben való hit enyhítő világossága, 
mégis a lélek a fontos benne. Az író 
tárgyilagos elemzésén átérezzük me-
leg részvétét ez iránt a szegény, her-
vadt, beteg, de tiszta lélek iránt, 
amely hiába vergődik degenerált 
szervezetének vasbilincseiben, amely 
hiába küzd állandóan a hisztéria, a 
megőrülés ellen (hiszen orvos is azért 
lesz, hogy önmagának legyen orvosa) 
amely nem tud szabadulni beteges 
szerelmétől még brutális kiábrán-
dulásai után sem. 

Ennek a lényegében kínos, pato-
logikus lélekrajznak mélységéről, sok-
oldalúságáról, tónusbeli finomságai-
ról csak úgy adhatnánk némi fogal-
mat, ha végigkísérnők legalább váz-
latban a hősnő lelki fejlődését, s ha a 
legmegkapóbb részleteket szószerint 
idéznők, erről azonban le kell monda-
nunk ilyen szűk keretben. 

A szerző ezt a művészi és elejétől 
végig érdekfeszítő lelki történetet a 
klinikai élet éles megfigyelésekben 
gazdag, realisztikus rajzának keretébe 
foglalja. Nemcsak az alakok élnek itt, 
hanem a tárgyak, a hangok, a szagok, 
maga a levegő is. Csak ennek a kör-
nyezetrajznak kedvéért is érdemes 
elolvasni Török Sophie könyvét, mely 




