
Thurzó Gábor

A MENEKÜLŐ GÁRDONYI*

Huszonöt évvel ezelőtt halt meg Gárdonyi Géza. Itthagyta a világot,
amelyet olyan gyanakvással, sértődötten - és mégis egy makacs idillt
varázsolva kegyetlen, illúziótlan tények fölé - figyelt egri bagolyvárá
ból. Testét a várban temették el, akácok közé: sírján gerenda-kereszt és
a neve mellett az ismert szólás: "Csak a teste". A bagolyvár megnyílt
a látogatók előtt - kírándulók, irodalomkedvelők keresik fel a két
furcsa szobát, amely ma is olyan, mint Gárdonyi életében volt. Kisvárosi
szoba az egyik, - egyszerű ágy, az éjjeliszekrényen orvosságos üvegek,
dobozok, avas tégelyek. A sarokban hosszúszárú pipák, késő-biedermeier

bútorok. Szekrényajtókon, az ajtón, a falakon Gárdonyi olajfestményei:
zöld-rózsaszín-mennykék idilli tájak, szemérmes alakokon légies-rózsa
szín hús, kis merevséggel, szándékolt kedvességgel festett felhők. A másik
szoba a hiresebbik: nincs ablaka, a fény szürkén hull be az üvegtetőn.

körben a falakon könyvek: Schopenhauer, Flammarion, Arany János,
teozófiai művek, a Nyelvőr bekötött évfolyamai. Itt élt a költő, itt szület
tek meg élete második szakaszának elbeszélései és regényei, melyeket
olyan féltékenyen őrzött a nyilvánosság elől. Ha kilépett a dús kertbe,
a várat látta, szürke kövein egy elmúlt romantika párafátylával, a mély
ben a város égnek-mutató tornyait, és messzebb, túl a szőlőkön, a hegyek
elmosódó, napfényben kiragyogó vonulatát.

l.

Egy élet díszlete ez. Ez a fakó, gyári biedermeier, ez a szoba-plein
air a kevéssé ízléses festményeken, - és a könyvek. Minden a műről

árulkodik, melynek jegyei világosan, beszédesen szólnak a díszletből.

Mesterségesen kialakitott, szinte kierőszakolt világ... Fölülről hull be
a napfény, de homályos ablakon át, hogy a szemet ne sértse, hogy ne
kelljen észrevenni egy mélyebb, titokzatosabb sugárzást, - köröskörül
a természet, amelyből a figyelő, egy teknősbéka páncélja alól kileső szem
csak azt akarja megtalálni, ami elvonja figyeimét mindarról, ami túl van
a kicsit fakó, kicsit merev felületen. Gárdonyi az idillt kereste és az
idillt írta, elzárkózva, - s közben az volt az érzése, a valóságot mutatja
meg. Végtelen kiábrándultság van ebben a dohos magányban, és ez a
kiábrándultság, ez az illúziótlanság majdnem nyomtalan az életmüben.
Keserves férfi-élet volt mögötte. Harc a nővel, a strindbergi "asszony
ördöggel", csalódás a valóság tényeiben, csalódás az irodalomban, a
mellőzöttségnek állandó, nyugtalan érzése. Egy istenes ifjúság után
hosszú időre elveszti hitét a "kövi emberek" világában, felnőtt lesz, írni
kezd, - a kisvárosi lélek olyan ügyetlen, rosszkedvű a városban, a
redakciókban, mint a szemérmes ember egy kinőtt, csuklón felül érő ujjú
kabátban. Nevetségesnek érzi magát, ezért próbál lázadni, ezért menekül
a dacba, azért tagadja meg hitét. Mi nyílik meg az előtt, aki a század
fordulón hitét veszti? Darwin, Bölsche, Schopenhauer, Flammarion 
tudományos evolucionizmus, illúziótlan pesszimizmus. Mivel felel a kor
társ Anatole France vagy Strindberg erre a kiábrándultságra, erre a vég-

• A Gárdonyi kérdést más oldalról megvllágltó cikket, legközelebbi számunkban közlünk.
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telen gyanakvásra, amely bennük is ugyanazokból a gyökerekből táp
lálkozik? Iróniával, fanyar gúnnyal, dühhel, átkozódással. Gárdonyi be
húnyja a szemét, - menekül az idillbe. Minden és mindenki elől menekül,
legfőképpen önmaga élményei elől. Elszántan, valami csökönyösséggel
dolgozik az "idillen", melyben minden keserüséget, minden íllúziótlan
ságot, minden csalódást kedvességre, törékeny bájra tud váltani.

Eszményeket keres a menekülő Gárdonyi ebben az egyetemes. sok
szor fárasztó idillizálásban? Egy emberöltő eszményeknek tartotta Gár
donyi vértelen szkémáit, - ma .nem tartjuk többnek, mint pótléknak.
amiben ez a hitetlenül-áhítatos lélek hinni tudott. Mert egy nőgyűlölő

nek nő-eszményei lehetnek-e a halovány, gyengéd - mondjuk ki nyiltan:
sótalan - kisvárosi szűzek? Az Eszterek, Idák, Bibik és Mariskák?
Bennük is menekül, velük űzi el életének keserves csalódásait. Strind
berg - ugyanazzal az "asszonyördöggel" viaskodva - megírta a Hálál- .
táncot; Gárdonyi a "Hosszúhajú veszedelem" elszántan derűs novelláit,
"Ábel és Eszter" bárányfelhőfinomságú, vértelen szerelmét, az "Ida
regényé"-t. Úgy védekezett élményei ellen, hogy menekült tőlük és
mindazt, ami felkavarta, eszményivé változtatta. Nem akart szemébe
nézni a dolgoknak, - elsősorban önmagának és emberi gyötrelmeinek.
Az élményt átalakította, kivonta belőle a mérgezett anyagot, és a pár
latot írta meg. Néha-néha megpróbálta üstökön ragadni. Ilyen erőfeszítés
ből született meg "Az a hatalmas harmadik" és egy más témakörben
"Az öreg tekintetes". Ezekben felvillan valami a valóságból, - a férfi
mivoltában vérig sértett mérnökben, a "kövek között" elvesző öregúrban
megjelenik egy élet igazsága, felhőnyi a soha meg nem mutatott viharból.
De csak a probléma élesebb, nyersebb megütése, - csak ennyi sikerül.
Gárdonyi az út elején visszatorpan, - "Az a hatalmas harmadik" hama
rosan egy légies szerelem kispolgári naivságú rajzává lesz, "Az öreg
tekintetes", - formára, kiérleltségre legjobb modern környezetű regénye
- Mikszáth nyomdokain, annak iróniája nélkül, mond el egy édes-bús
történetet.

2.

,,~des-bús" történetek. - körülbelül ezzel a szokvány és gyanús
jelzővel határozhatjuk meg a Gárdonyi-írások légkörét. Minden édes
és minden bús, - porcellán-figurák kecses alakzatokba öleikezve 
anderseni arannyal-rózsaszinnel-nefelejcskékkel kifestve -, valami fel
hőnyien szomorú dolgot példáznak. Azt például, hogy: milyen nehéz egy
zárdából kikerült fiatal leánynak, ha ahhoz kényszerítik feleségül. akit
nem szeret ("Ida regénye"). - milyen furcsa kis öngyilkosság lesz a vége.
ha két szende pék-kisasszony ugyanazt a fiatalembert szereti ("Zivatar
pékéknél"), - milyen gyengéd, alázatos-égies szerelem fodrozza meg
a lelkes, tiszta fiatal pap életét egy fiatal 1eányiránt ("Bibi") ... Figyeljük
meg, mi az állandó ebben a néhány mogyoróhéjnyi regény-vázlatban!
Az, hogy csak fiatalok ügyeiről van szó, Az élet megállt az érzések haj
nalán, - ezek a leányok. fiúk. papocskák még csak sejtenek valamit a
világból és a valóságból, tapogatóznak, rettenetes válságokba kerülnek,
melyek valójában egyszerűek. csak tapasztalatlan szívüknek elviselhetet
lenek. Nem jutnak túl a rózsaszín, illékony hajnalon, - a nagy indulatok,
a szenvedély, az élet végső dolgai vagy fel sem tűnnek bennük, vagy
csak annyira páráznak fel, hogy ha több fény nem is, legalább egy mosoly
elűzi belőlük. A belső meghasonlásban, remeteként, egy élet tüske
páncéljában élő Gárdonyi állhatatosan - mondhatni: módszeresen - nem
vesz tudomást válságainak igazi természetéről. Ha közel kerül élményé
hez, könnyű filozófiával, sokszor már cukrosra szelídített schopenhaueriz-
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mussal, szentképek halványszínűábráira emlékeztető vallásossággal gyor
san el is menekül tőlük. "Az a hatalmas harmadik" azt ígéri indulásakor,
hogy az író felszakított bensejét tárja fel, - és ehelyett? Édes-bús szerelmi
konvencióval folytaja és siklatja ki az élményt. Az ígéret újra eltűnik,

az író állandóan bujócskázik élményei körül. Egyik novellájában ("Or
vényben") nagy bonyadalmak származnak abból, hogy egy leány piros
kis pattanást fedez fel reggel az orrocskáján, - ilyen piros kis pattanás
minden írása. Kis-ügy felduzzasztva, de úgy ~alahogy, mintha csillogó
habot verne az ázalagoktól nyüzsgő pocsolyavízből is.

Gárdonyi fellépésekor - a század elején rögzíthetjük meg ezt a
pillanatot - szakadt ketté a magyar irodalom végképpen. Egyik felől a
"konzervatív" irodalom marad, helyesebben: marad el a világtól: - a
másik felén - a kor közízlésének elképzelése szerint - a bomlás és a
rontás kezdi ki a nemzeti irodalom hagyományait. Gárdonyi _. akit
egész élmény-világa a másik part felé vinne. - a "konzervatív" irodalom
mellé szegődik. Gárdonyit nem a helyezkedés vitte ide, hanem a sze
mérme. A szemérem - tán a legveszedelmesebb írói tulajdonság -,
amely arra ösztökél, hogy az élmény kiméletlensége helyett az eszmé
nyek nyugalmát nyujtsa az író. Valamifajta törekvés arra, hogy - félre
magyarázva Arany szavait - a valóság égi mását adja a köznapi, a fog
ható, a reális helyett az író. Es ennek a szeméremnek jegyében írja Gár
donyi hosszú sorban a regényeit. Más társadalmi .égővben alkata és
dezilluzionizmusa Anatole France útjára vezette volna, - szabadjára
engedte volna bujkáló, nagyon-nagyon szelíd iróniáját, ellenérzését.
most azonban a konvencionális társadalmi igény lefokozza benne a bírá
latot, semlegesíti, arra ösztökéli, hogyha nem is a kötelező, de a meg
szokott társadalmi illemnek engedelmeskedjék. Herczeg Ferenc hideg

'fölénnyel szolgálja azt a társadalmat, amelytől nem tud elszakadni, - ha
másként nem, egy "Ocskay brigadéros"-sal, egy "Bizánc"-cal vág oda
neki, mintegy önigazolásul. Mikszáth anekdótázva, pipa-melletti kedé
lyességgel készíti ki a társadalmat, "édes-bús" mesékben rántva le minden
regényességet, kedvességet a halódó dzsentri-világról, a Noszty-Ferik
társadalmáról. Gárdonyi itt is csak a felületig jut el. Elindít egy kicsit
vakmeröbb. a bírálat igényével kialakult témát ("Átkozott józanság"), aztán
lefokozza rendjén az indulatot; amit a társadalmi farizeizmus elítélésének
szánt, addig próbálja mentegetni, addig szelídíti és enyhíti ("Orvényben"),
amíg kedvessé, halovánnyá nem változik. Az itélő kardját magasra
emeli, - és nem végzetes konvenciókra, társadalmi fonákságokra, szociális
igazságtalanságokra sújt le vele, hanem üde réti virágokat kezd kaszálni.

'Ez is szeméremből, abból a magatartásból ered, hogy "semmit se élesen,
semmit se nyersen" - csökönyösen ragaszkodott ehhez az elvhez egész
életén át - s így akor "konzervatív" irodalmának két elismert nagyságát
legfeljebb szelidítve követi, - Mikszáthból az anekdotikus építkezés
technikáját veszi át, jellegzetesen mikszáthias regényeiben és novellái
ban óhatatlanul-hazug érzelmességgel itatva át alakjait és azok cselek
véseit ("Az öreg tekintetes") i Herczegből a fölényes gúnyt próbálja át
menteni, idilli zsörtölődéssé szelidíteni ("Szunyoghy Miatyánkja").

Magánosan - a Jókai- és Mikszáth-epigonok sanyarú, dilettáns csa
patának élén - halad, a magyar irodalom- és élet-szemlélet útjával és
fejlődésével szemben egész pályáján keresztül, megragadva egy Petőfi

utáni szemléleti, stiláris anakronizmusban. Idővel - "Az én 'falum" és az
"Isten rabjai" megjelenése után - egyre erősebb lesz a fejlődéssel való
szembehelyezkedés, a megszállottan makacs idillizálás. Az "Ida regényé"
vel, az "Ábel és Eszter"-rel, "Az öreg tekintetes"-sel egyidőben írja
Móricz Zsigmond korai regényeit, Cholnoky Viktor novelláit, ekkor alakul
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ki az eszményítésnek az a fanyar-lírai, a romantika igazi érzésvilágából
származó válfaja, amit Krudy képvisel. Ha csak olyan felszínes bizonyí
tásra törekszünk, hogy Móricz valamelyik érzékenyen idílli falu-regényét.
például a "Harmatos rózsá"-t, vetjük egybe Gárdonyi legjava falusi
írásaival, szándékunk ellenére Gárdonyi ellen kell eldőlnie az összehason
lításnak. Lehetetlen meg nem éreznünk Gárdonyiban az "Egyetemes re
génytár" lektűr-igényeire való - megengedhetjük: szándéktalan - tö
rekvést, lehetetlen elűznünk az önkénytelenűl kínálkozó egybevetést a
kor leányregényeinek rendíthetetlen írójával, Beniczkyné Bajza Lenkével.
És nem sokkal más a helyzet, ha történelmi regényeinél kíséreljük meg
az összehasonlítást. Azt mondjuk: "Egri csíllagok". - és visszhangként
melyik név felel rá, kűlönösenma, az "Erdély" közelébőHDonászy Ferenc!
De ha csak egy emberöltővel előbb a "Fekete város" dús és gazdag ízeit
keressük benne, vagy a kortárs "Az élet kapuja" kiábrándult történelem
szemléletét. - akkor is lehetetlen valami leányszoba-regényességet,
valami diákkönyvtári emléket elhessegetnünk. Ami megkülönbözteti és
elválasztja e rosszízű társításoktól Gárdonyit, az körülbelül a tehetség
ereje és a magasabb, válogatóbb - de nem válogatottabb - izlés.

nA szívet azért rejtette el az lsten, hogy senki se lássa" - így for
mulázza meg akarva-akaratlan a magatartást. A szemérem - mint maga
tartásának vezető elve - fordítja el a valóságtól, emeli fel minden alak
ját, minden történetét az idíllbe. Ez a törekvés nem marad meg egyedül
a témáknál - ez alakítja ki stílusát is, amelyről olyan sokáig azt mond
ták, hogy a jellegzetes magyar stílus, a nép tömör és a maga rövídségé
ben kifejező, hangulatot ébresztő, mintegy hiteles nyelve. Mindenesetre
közeljár az igazsághoz ez a megállapítás. A kifejezés - ez a német szó
lás fogalmazza meg pontosan - "kurz und bündig" jelleg megvan a
paraszti észjárásban, elsősorban a paraszti dialógusban. Helytálló is volt
ez addig, amíg az első magyar népmesegyüjtemények nyilvánosságra
nem kerültek és nem bizonyítottak ennek épp az ellenkezője, az oldott,
széles, sok közbevetést magával hordó elbeszélőhang mellett. Gárdonyi
világos, tiszta, ízes, de kopogó "népiességé"-vel párhuzamosan Mórícz
oldott "pongyolasága", szétfolyó mondatszerkesztésének élményisége
egyezik a paraszti elbeszélőmóddal, ugyanez az elbeszélőhang urbánus
áttételben a Krudy végtelen hangulati körmondatisága, vagy akár Babits
prózájának intellektuálísan zsúfolt "úri" nyelve. Móriczban, Krudyban,
Babitsban önkénytelen ez a népi mesélésre való hajlás - a magyar
nyelv lélegzetvételébőlkövetkezik, és ugyanakkor a hagyományhoz, Ke
mény Zsigmondhoz, Eötvöshöz vagy akár Jókaihoz nyúl vissza. Az a "kurz
und bündig" népi hang, amit Gárdonyi zendít meg először - és utána a
népies-nemzeti epigónok - kikövetkeztetés, a paraszti párbeszéd érvé
nyesítése a közlő prózában. Egyideig megkap hangulatával, tiszta és érzé
keny hajlékonyságával - különösen korai elbeszéléseiben és hasonlít
hatatlanullegjava művében, az "Isten rabjaiv-ban -, később egyhangúvá,
kopogóvá válik. Egyre kevésbé lesz hajlítható, megmerevíti a kifejezést
éppen ott, ahol Gárdonyi menekülése, élményvilágától való elzárkózása,
végzetes szemérmessége miatt is a legsebezhetőbb - a figurák lélektani
alakításában és a helyzetek egy lélektani pontból való felépítésében. Ez
a stílus nem tud nagyobb lélektani súlyt elviselni, csak egy felületi ábrá
zolásra ad alkalmat, - vérbőnek, gazdagnak elképzeltnek indult figurák
megmerevednek, szkematikussá válnak. Bábok egy bábjátékban '" Tud
juk jól, mennyit ér a feszes és tiszta stílus egy-egy szükséges ponton való
fellazítása, elpongyolásítása, a kopogó gondosságból hírtelen kiömlő bőség

- gondoljunk csak Kosztolányi vagy Török Gyula, és ma Illyés hűvösen

tiszta prózájára. Gárdonyi nem élményi hitelű, hanem kikövetkeztett
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nyelvtisztasága az ilyen lélektani vagy helyzeti sűrűsödésí pontokon
bosszulja meg magát: az, ami szép és tiszta, a maga kis hetyke feszes
ségében is kifejező volt egy sorral előbb, ahol tájat, hangulatot, enteriőrt,

gyengédséget kellett kifejeznie, egyszerre gyámoltalanná változik, ha az
indulatnak, a szenvedélynek, az intellektuális indoklásnak szüksége jele
nik meg. A szemérmes, élményeitől, a végső őszinteségtől menekülő író
- irodalmunk legjellegzetesebben elefántosonttoronyba zárkózó egyéni
sége -, teherként veszi magára még astilus egyszerűségét is. Ezek a
szándékoltan, szinte fájdalmasan szimpla témák nem forrósodnak fel még
ott sem, ahol egy pillanatra kikandikál az őszinteség, a végső indulatok
kal való leszámolás, - az egyenletesen tiszta és szép stilus hirtelen kopo
góssá lesz, dezilluzionálja az indulatot, és szükségszerűen megmerevíti, le
egyszerűsíti.

A szkémákra való leszűkítés, az elbeszélő hangnak. szép, de
fárasztóan egyhangú egyszerűsítése a formákban ís megbosszulja magát.
Az elv, hogy röviden, nyomatékosan fejezzen ki mindent, elengedhetet
lenül a vázlatosság felé kényszeríti ábrázolását. Amúgyis a kis arányok
felé vezeti irói vérmérséklete, művének legjavát ott adja, ahol kis ügye
ket kisszerűen, szűk keretben kell bemutatni ("Az én falurn" novellái, a
"Pöhölyék"), - a lényegesreszűkítés, a lélektani bemutatás külsőségekre

szorítkozó, nagyon is egyszerű eszközökkel megelégedö módja majdnem
minden művében útját állja annak, hogy egy dúsabb erezetű témát kellő

szélességgel. bőséggel dolgozzon fel. Regény-termésének legjavarésze
valójában regényvázlat. A témát erős és tiszta helyzetrajzzal indítja:
ezek a regénytindító helyzetrajzok legnagyobb írói találatai, pl. "Egri
csillagok"; mintha freskóhoz készülne: állványokat épít, - aztán hirte
len fordulattal az akvarellfestő halvány gombfestékével, finom ecsetjével
kezd dolgozni. Körvonalakat húz meg, árnyékoini próbál, de abbahagyja,
mert az akvarellszínek újabb tetszetős, de könnyed színfoltok felé terelik
a figyeimét. ("A kürt", "A kapitány", "Te Berkenye".) A regényból szép
és finom regényvázlat lesz csak, az alakok, akiket egy-egy ötlettel jól
meg tud fogni és lerögzíteni, megmaradnak ötletszerűségükben. Lélek
tani indoklás, mélyítés - a regényíró komolyabb munkája - szinte
nyomtalan. Három történelmi regényében jut csak túl a vázlaton, de ezek
közül is csak az "Isten rabjaív-ban találkozik teljes értékűn a szándék
és a kivitel. Itt két gyengéd lélek gyengéd történetét mondja el mély
áhítattal, - Jancsi fráter és Szent Margit története a gyengéd törékeny
ség és áhítat pszichológiája: ennek nem kell többet mondania annál,
mint amennyire az író képes. A környezet- és társadalomrajz is dúsabbá.
"testiesebbé" válik, szépen, kiegyenlítetten archaizál, - pontosan közöl
egy híven meglátott és megérzett lelkiállapotot és annak fejlödését. Az
"Egri csillagok" az intimben és idillben méltó a Margit-regényhez, csak
a hősi környezet bemutatása, a szenvedély rajza erőtlenedik, laposodik
el a regény derekán. A "Láthatatlan ember" hun idillje, már fáraszt, itt
az akvarell-technika megbosszulja magát, - a téma a freskófestő esz
közeit kívánja.

4.

Idillnek látni és kényszeríteni a valóságot, - s ugyanakkor idillien
egyszerű hangon szólni: - ez más veszélyt is hord magában. Ilyenformán
lát és közöl a példázat-író, aki egy erkölcsi vagy világnézeti tanulságot
akar lehetőleg pontosan és röviden rögzíteni. Gárdonyinak a birálat gyak
ran szemére vetette autodidaktaságát, - szemléletét azonban nem ez be
folyásolja. Az autodidakta rengeteg ismeretanyagot gyüjt és halmoz rend
szertelenül össze és ezt ugyanigy közli is, nyersen, áradón, mínden meg-
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nyilvánulásában lelkendező teljességgel és őszinteséggel. Gárdonyi két
ségtelenül autodidakta, de tudjuk. jól róla - éppen a könyvtára árulja
el legjobban -, hogy önképzése nem volt. módszertelen. Egy-egy föl
fedezett tudományágat - vallásbölcselet, schopenhaueri filozófia, nyel
vészet - következetesen felszívott és feldolgozott magában. A kisiklás
ott következett be, amikor ezt a gyüjtött anyagot alkalmazni akarta az
anyagtól és annak kisugárzásától független mondanivalóira. Nem az ön
képzéssel elsajátított és megemésztetlenül a témába gyúrt ismeretanyag
a veszélyes nála, hanem az alkalmazási mód. És az a fajta tudálékos
ság, amely szinte független már autodidakta-mivoltától. Gárdonyi saját
véleménye helyett, amit szemérme megnyilvánulni nem enged, egy idé
zettel intéz el és old meg nehéz problémákat. Okoskodik, többet lát bele
a dolgokba, mint amik ott vannak, s a közlött anyagtól független tanul
ságot von le belőlük. Van alkatában valami a Shaw-éból - ez természe
tesen nem összehasonlítás akar lenni -, aki mindent mégegyszer össze
akar foglalni, aki nem elégszik meg a tényekből, helyzetekből, lélektani
bonyolításból fakadó természetes rezümékkel, hanem tézisbe akar foglalni
mindent. Csakhogy a rezumáló alkat mindig intellektuális, és Gárdonyi
alkata semmiesetre sem az. Igy történik meg aztán, hogy egy tézis bizo
nyítására - egy intellektuális tézisére - nagyonis egyszerü, kézenfekvő,

érzelmes-Iarmoyant mesét választ. Sík Sándor idézi Gárdonyi-tanulmányá
ban - s mivel az idézet gyilkosan találó, ne keressünk másutt - ~z Ida
regénye előszavát. "Sötétben állunk néha, magunk se tudjuk, hogy kerül·
tünk belé . . . Merre? S véljük, hogy semerre. Csak tapogatódzunk. Lépünk,
Meg-megállunk vakul. Fejünk lelett talán kőszikla csügg? Lábunk előtt

talán tatkasvetem vagy szakadék tátong? Talán kígyóra lépünk? .. De
mennünk kell, hogy kijussunk valamerre. Hát lépünk, bizonytalankodunk
tovább. Az iránytalanságban ... Szívünket olykor elszorítja az aggoda
lom. Hová jutok? S nem érezzük a sötétségben, a bizonytalanságban, a
veszedelmek között, a Halál el-tte-csússz ösvényén, nem érezzük, hogy
egy láthatatlan jóságos kéz van a kezünkön. Vezet." Mit foglal magában
ez a bevezetés? A lét végső kérdéseit, az emberi elhagyatottságot, az
irányvesztettséget, ahonnan egy metafizikai segítség emelhet csak ki. És
miről szól a regény? Idát apja az iskolai éveken túl is zárdában nevel
teti, hogy azalatt kedvére élje egy könnyű nővel agglegényéletéti Idát
holmi apróság miatt hazaküldik, tanuja lesz apja életének; az apa csak
úgy tud szabadulni tőle, hogy apróhirdetés útján férjet szerez neki; Ida
nem szereti a kényszerű úton szerzett férfit, nem hajlandó test szerint is
a felesége lenni s csak különféle idilli cselszövények, véletlenek, félre
értések után döbben rá, hogy szereti a férjét és boldogan indul neki most
már valóban asszonyi életének. Ime, a tézis és a valóság, - sokat sejtető

cégér mögött leányregény-romantika. Az előszó farkasveremről, szaka
dékról beszélt, kígyókat ígért, a Halál "el-ne-csússz ösvényét" emlegette,
- a regény maga gondosan kikerül mind indoklásban, mind mesében
minden veszedelmet. Ez az okoskodás nemcsak a téma. felvetésében jelent
kezik nála, hanem magukon a műveken belül is. Mindig többet ígér, mint
amennyit nyujtani tud. "Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca
nem ő. Ö az arca mögött van. Láthatatlan", - ígéri a "Láthatatlan ember"
bevezetésében. A tétel igazolása megkezdődik - s romantikus-okoskodó
körképet kapunk (minden történelmi célzásában, anyagának minden rész
letében az akkori tudományosság leghitelesebb forrásait felhasználó ala
possággal) Attiláról és koráról. A tézis és az azt igazoló mű egyetlen regé
nyében, az "Isten rabjai"-ban találkozott teljesen: a legteljesebb érvényű

Gárdonyi-írásban. Másutt - még az "Egri csillagok"-ban is - elfojt, el
akaszt mindent a tudálékosság, a szervetlenül bedobott ismeretanyag. !ls
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míndez nem az autodidakta módján - "ezt is ismerem, tehát, ha kell,
ha nem kell, közlöml" felkiáltással - történik, hanem azzal az alapos
sággal, módszerességgel, amely Gárdonyi életművére annyira jellemző, ft

Gárdonyi-képtől annyira elidegeníthetetlen.

5.

Mikszáth lagO-ben előszót írt Gárdonyi egyik novelláskötetéhez.
amelyben a kezdő író figyelmébe ajánlotta az ízlés nagyobb tiszteletét.
Izlés - ez Gárdonyi egyik legsebezhetőbbpontja. Elzárkózásából és auto
didakta-mivoltából egyaránt fakad. Nem a Göre-sorozatot vetjük itt sze
mére, - ki nem tévedett kortársai közülj - ez kisiklás, megbocsájtható,
bár egy végzetes irányt megindító tévedés, maga Gárdonyi is menekülni
akart tőle, - megtagadta, amikor már széles rétegekben mérgezett. Az
ízlésbeli fogyatékosság mélyebben van, - az egész életműben. Mindaz,
amit felsoroltunk - talán a szándéktalan vádbeszéd hangján '-, az ízlés
bizonytalanságára vezethető vissza. Legnagyobb hibája az volt, hogy félt
az öszehasonlítástól, félt attól, hogy a maga igazát és művészí szemlélet
módját mások müveín próbálja ki, mintegy versenyben akarja igazolni.
Ritka jelensége irodalmunknak: megvalósít egy hangot, kialakít egy szem
léletet, amely tökéletesen független mindattól, ami körülötte irodalmunk
fejlődésében történt. Nem úgy független, hogy egyedülálló; Gárdonyi
nem a nagy magánosok közül való. Magánya csökönyösség, amely nem
akar tudomást venni mindarról, ami körülötte történt. Hangjának ellen
őrző visszhangját önmagában keresi, - s ennek veszedelme bizonyos kis
városiasság. Gondoljunk csak a kisvárosi eleganciára, kisvárosi elegáns
szalónokra: egy feltűnőbb nyakkendő, egy rikítóbb lámpaernyő az elsajá
tított példakép karrikatúrájára fordít mindent. A tárgyak önmagukat iga
zolják, nincs egybevetésre alkalom, - a nevetségesség mindig ott kísért
halaványan, árulón. Valahogyan ezt érezzük Gárdonyiban is. A városi
világ, amit rajzolni akar, ilyen feltűnő jegyekben jelentkezik: kis, áruló
elszólásokban, a városi élet és a városi ember kisvárosiasan egyszerű

sítő szemléletében. A falusi világ, amely felé annyi nosztalgia vitte és
amit olyan törékeny finomsággal, olyan áttetszően megindító gyengéd
séggel mutatott be "Az én falum" legjava elbeszéléseiben, óhatatlanul
népszínműies ,,'szoba-plein air"-ré változik, akaratlanul is a népművé

szeti könyvek sárgán-pirosan-kéken színezett mellékleteire emlékeztet.
A szűkítés, az egyszerűsítés éppen e szándékkal ellentétes eredményt ér
el, - groteszkké változik. Ugyanez az ízlésbelí fogyatékosság árulkodik
tudálékosságának mélyén, - gondoljunk csak a "Láthatatlan ember" ős

történeti betéteire, a mindent kínos és aprólékos gonddal leíró hítelességre.
Ez. veszi rá arra, hogy sokszor mély és szép tételeit nevetségesen érzel
mes történetekkel, sekélyesen nagyotmondó lélektani indoklással igazolja.
Nem ismerte a kort, amelyben élt és az irodalmi fejlődést, amelyben külön
és fűggetlen világként pályája kezdetén - sértődöttségből, csalódottság
ból talán - megállt. A világ·körűlötte folyt el, akár sziget körül a folyam
és duzzadt fel, gazdagodott. Mindaz, amit nagynak és meglepőnek gon
dolt és igy is tárgyalt, meglepően kicsivé, túlhaladottá vált. Hol volt
pályája második szakaszán már a próza az ő eszményeitől?! Krudyban
úgyszólván Proust kezdeményezése indult meg, Mórícz visszanyúlt a ha
gyományba és a Kemény Zsigmondi szándékot készült megvalósítani a
"Tündérkert"-ben, Török Gyula a hiányzó magyar romantikát formálta meg
és jutott el a század nagy kérdéséhez, a polgári rend összeomlásához,
Cholnoky Viktor a magyar novella hangját teremtette meg azokból az
ösztönzésekből. melyeket Mikszáthtól kapott, Kaffka Margit a szécessztó
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dekoratív cikornyáit lihegő-lüktető, már-már expresszionista bőséggé vál
toztatta át. És nemcsak ők, a "másik part", a Gárdonyi - talán nem túl
zás, ha így nevezzük - irodalompolitikájának hitvallói, a társadalmi
politikai rend "konzervatív" is meddig jutottakI Herczeg, Tömörkény,
Pekár - hogy e baljóslatú nevet se felejtsük ki! - hol voltak már akkor
Gárdonyi világától! Gárdonyi érezte ezt - ezért zárkózott el az egri
remetelakba, keserű szívvel. Az idő, - amely sohasem tudta teljességgel
a magáénak mondani - átcsapott hullámaival fölötte.

6.

:es mégis. ennyi vád és kifogás után, miért beszélünk Gárdonyiról?
Miért állunk a sírja felett meghatottan? Korában is elkésett író, - miért
probléma ma is? A felelet egyszerű: mindez a vád és kifogás nagy és
megbecsülnivaló tehetséget ér. Gárdonyi szándéka tiszta és becsületes
volt, íróiságára kényes, szemléletében úgy konzervatív és merev, hogy
ez a szemlélet. ha nem is ragad el, megbecsülést kér a számára. Az érté
kelésében, a népszerűségében volt baj. Gárdonyi jellegzetes példája a már
életében ifjúságivá süllyedt nagy-irodalomnak. Ha a gyerek fülével figyel
jük tiszta, egyszerű, kopogó mondatait, - ez az a hang, amelyet minden
gyerek megért és elfogad. Ha történelmi regényeit a gyerek szemével
olvassuk, - ez az a történelem-szemlélet, amely semmit sem egyezkedik
a hatalom történelem-szemléletével. de újat és mást, haladót sem szegez
ellene. Ha gyerekként állunk könyvei elé, az ifjúsági irodalom igényes
íróját fedezzük fel benne. Valakit, akí gyenge volt ahhoz, hogy túlkiált
son egy koncertot, gyenge volt ahhoz is, hogy hangja akár pillanatra is
(eltűnjön benne, - de a kezdő olvasót elragadja becsülete, tisztasága, és
az ő kezétől vezetve eljut a nagy-irodalom kapujához, amely Gárdonyi
érintésére már kitárul előtte. Az "Isten rabjai" mélyen katolikus, mélyen
hivő világa megnyitja a középkort, amelyről egyszer majd Kodolányi
beszél neki, - az "Egri csillagok" tiszta fényében megvilágosodik előtte

az "Erdély" rengetege, - "Az én falum" elvezeti Illyés és a népiek java
írásaihoz, - "Az Ida regénye" sejteti Kosztolányi városi prózájának tit
kát ... Gárdonyi életműve, amely ma már végkép lesüllyedt a gyerek
irodalomba, így lesz fontossá, lényegessé. Ez a szerepe, ez a helyzeti ér
téke, - ha szerényebb is, de Swift, De Foe és Charlotte Bronté ifjúsági
irodalommá enyhült életművének magyar változata. Az egri magános
sir nem méltatlanul kapja halála huszonötödik évfordulóján az utókor
meghatott koszorúját.
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