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N É M E T H   I S T V Á N   P É T E R

Égszínkék ceruzarajz Gárdonyi Gézáról,
balatoni háttérrel

A köztudatban Gárdonyi Géza hírnevét az Egri csillagok címû örökbecsû regé-
nye õrzi. Az olvasók óhatatlanul Eger városával azonosítják a szerzõt, ha már
múlhatatlan emléket állított a hõs védõknek, akik a töröktõl saját hazájukat és
Európát oltalmazták. Azonban mi, dunántúliak is magunkénak vallhatjuk Gár-
donyit. S nem csupán szülõhelye, a Fejér megyei Agárdpuszta okán. Édesapja,
lakatoscsalád sarja, nyugtalanul keresi helyét és megélhetését az országban.
Somogyban Kilitin is élnek. (Itt a helyi malom gépésze Ziegler Sándor.) Édes-
anyja, Nagy Teréz pedig szõlõsgyöröki. Várkonyi Nándor szerint az író tõle
örökölte – genetikai értelemben is – arcvonásait, alkatát, kisnemesi kultúráját
s dunántúliságát. (Olvasható mindez Várkonyi Dunántúli költészet címû ta-
nulmányában, amely a Dunántúli Szemlében jelent meg 1940-ben. 386-387.
p.) Szõlõsgyörökön a családi ház még akkor is megvolt, amikor Gárdonyi Sze-
geden újságíróskodott. Csak akkor adják el a somogyi családi fészket, amikor a
regényíró végleg Egert választja élete második felének helyszínéül. Várkonyi
idézett tanulmányában olvasom, hogy Gárdonyi Göre Gábor figuráját („aki-
ben mindenki alföldi zamatot érez”) egy Somogy megyei kovács alakjáról
mintázta.

Az egri tanítóképzõ elvégzése után (akkor még õ is – édesapja után – Ziegler
néven) Karádon kap segédtanítói állást. Somogyország tehát feltétlen megha-
tározó táj a fiatal író világhoz való viszonyának alakulásában. Útra bocsátó,
fontos vidék.

A Balaton képe a tavak és a folyók ábrázolásai mellett szinte minden pálya-
szakaszában fölbukkan. Nem csupán prózát, de költeményt is szentelt a hol
hullámzó, hol kisimuló tükrû csodának. Gárdonyi versét Váth János beválogat-
ta a maga szerkesztette Balaton-antológiájába. (Magyar költõk dalaiban a
Balaton. 1922. 20. p.) Az álomi ringást megjelenítõ költemény íródhatott
Somogyországban, de a zalai partszakaszon is. (Mindkét partról egyformán
csodálható a tihanyi templom kettõs tornya.)

A Balaton

Csakhogy újra látlak, égnek ezüst tükre,
Égnek ezüst tükre, szép csöndes Balaton!
Arcát a hold benned elmélázva nézi,
S csillagos fátyolát átvonja Tihanyon.

Leülök egy kõre s elmerengve hosszan
Az éjjeli csendben az alvó fa alatt.
Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom:
Balatont álmodom s melléje magamat.
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Tihanytól csak egy öböl választja el Balatonfüredet, azt a kis települést,
amelynek Anna-báljai a reformkor óta oly’ híresek. Gárdonyi egy fölidézett
nótával el is kalauzolja olvasóját az ottani Gyönyörde fái közé, a bálterem csil-
lárjai alá. Anna-báli emlék címmel írt elbeszélést. A megöregedett, magányos
idõs hölgy (egy kedves, a szegénység betegágyáig deklasszálódott asszony),
Anna, neve napjára egy kölcsönzött cimbalmot hozat unokája, Cilike. S a már
szinte múmiává aszott, ezüst haj keretezte arcú Anna szeme fényesedni kezd,
amikor kívánságát teljesül, s meghallja a régi nótát:

„– Az elsõt – mondja fogatlan ajkkal –, Istenem, mikor leány voltam…
Füreden az Anna-bál… iszen beszéltem már nektek… kint a csillagos ég alatt…
olyan karcsú lány voltam, mint te, Cilike. Aztán könyörögtek a fiatalok, hogy
daloljak egyet, hát csak kiállottam a középre, oszt mondok: Ide cigány, mö-
gém… Az a szõke ember, ott a falon, akkor még pelyhedzõ bajszú legény
volt… Azt verd el mégy egyszer, Cilike…” S Cilike megint kezébe veszi a cimba-
lomverõket, s játssza a Cserebogár, sárga cserebogár… kezdetû dalt. A füredi
Anna-báloknak s a muzsikának egyaránt szeretne méltó emléket állítani e tör-
ténettel Gárdonyi. A népi hangszert megszólaltató leány neve is beszélõ név:
Szent Cecíliára, a muzsika védõszentjére utal.

Gárdonyi Géza 1882 szeptemberében kezdte meg tanítói pályáját Devecserben.
A következõ esztendõ karácsonyáig végezte szolgálatát. Nem akármilyen nevelõi
és alkotói periódusa ez a pályakezdõ 19 és 20 esztendõs fiatalnak. Ha semmi
mást nem tesz, csak megírja, mint ahogy megírta, karácsonyi énekét, a Fel nagy
örömre kezdetû kompozícióját, akkor is örökbecsût alkotott. A református Szenczi
Molnár Albert zsoltáraihoz hasonlóan ez az egyetlen, dallammal együtt szóló
költemény is énekelteti, és énekeltetni fogja a magyar századokat. (Isten rabjai
címû regényének oly kedves, számunkra oly fontos alakja Szent Margit, róla pe-
dig Czigány György ír majd a 20. század végén sanzonoratóriumot, újabb zene-
szerzõknek nyújtva lehetõséget a muzsikaszerzésre.)

A devecseri kis iskolások történeteinek egyik legmegkapóbb történetét a
Bûntárgyalás címû novellájában dolgozta föl. Marci, aki új irkával jött aznap
iskolába, igen örült érintetlen füzetének, amelyen Zrínyi Miklós rajzolt alakja
szerepelt. Padtársa – Jancsi – akaratlanul meglöki Marci kezét, amelyben nyi-
tott tintásüveg van éppen. A ded katasztrófa bekövetkezik, még pofon is csat-
tan. A füzetre dûlt festett folyadékot Gárdonyi a következõképpen láttatta: „Az
irkán fekete Balaton, az almán fekete gyöngy. A tarisznyán fekete Tisza, Duna,
Dráva, Száva. Csöpög mind a négy folyó a padlóra.” Mintha a régi Magyaror-
szág vízrajzi térképét szemlélhetnénk csak. Egy másik novellában, A fecske cí-
mûben nem térképszerûen ábrázolja Pannóniát, hanem szinte egy légifelvételt
látunk magunk elõtt. Eszembe jut, hogy ha a hazánk határaihoz közeledõ fecs-
ke-csapat valamelyik kis szárnyasa hátán akár Nils Holgersson pöttömnyi ma-
gyar megfelelõje is ülhetne:

„Hiszem, hogy amint átröpültek a csizma alakú ország hosszán, fölcsivikel
valamennyi fecske, amint a Száva ezüstkígyó-szerû vonalát meglátja. Itthon
vagyunk! A mi hazánk! Most már mindjárt itt a Dráva, azután meg a Balaton!

Most már nem pihennek többé. Ó, hogy is pihennének, mikor már közel
van ki-ki az õ szülõföldjéhez.
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A fõkaravántól itt is, ott is elválik egy-egy kis csoport. Oszladoznak. Apró
csapatokban válnak el egymástól. A zalai, a baranyai, somogyi fecskék jut-
nak haza leghamarabb… A Balaton-vidéki fecskék talán már délután vagy
este megérkeznek. A följebb menõk majd csak éjjel, mikor már a hold világít
nekik, s az emberek álomra csöndesedtek.”

Devecserben egy reménytelen szerelem horzsolja föl a szívét, a pék leánya
elutasítja, verseit is visszaküldi, amelyeket az ifjú poéta eléget. Nem hamvad-
nak el azonban azok az érzések, miket a lány iránt táplál, még következõ tanári
állomáshelyein is kísértik. Vigasztalni próbálja az emlékekkel magát, de ez alig-
ha sikeres, pusztán önáltató kísérlet. A szerelmesen megpillantott dunántúli
képek legcsodálatosabban a Hosszúhajú veszedelem címû elbeszélés-füzéré-
bõl köszönnek vissza. Az elbeszélõk kevesebben vannak, mint a Dekameron
mesélõi, ám ugyanúgy egymásnak mesélik el agglegénységük történetét. A
Balaton déli partján játszódik az egyik fejezet, amelyben fürdõvendégek részé-
re szobát adnak ki a siófokiak. Az elbeszélõ kezdetben boldog:

„De nagy gyönyörûségünk volt a fürdés. Volt úgy, hogy messzecskén beúsz-
tam. Viki olyankor sikoltozott: – Vissza! Vissza! Gyere vissza! Jaj, jaj, jaj!

S én le-lebuktam, rémítgettem, hogy elnyelt a Balaton.
Aztán ha fasor nem is volt, sétálhattunk este a Balaton partján, holdvi-

lágnál…”
Ugyanõ, e harmadik agglegény egy mára kiveszett madarász-mesterség fo-

gását használja föl példázatként.
„Két eladó lány, és mind a kettõ mindig újkalapos, finnyogó orrú. Útköz-

ben gondoltam rá, hogy nekem is ki van téve a lépvesszõ. Nem vagyok én
csíz! Megállítottam a bérkocsit…”

Dömötör Sándor néprajztudós Õrség címû könyvében örökítette meg a lép-
vesszõvel (enyvesvesszõvel) való madárfogás mesterségét. A rigászokét. (Hõ-
sük persze nem akar lépre menni pont’a párválasztás alkalmával, nem akar
enyvesvesszõre ragadni, kalitkába kerülni…) Gárdonyi Géza számára – aki a
Vasvár megyei Sárváron tanított devecseri tartózkodása után – az állandósult
szókapcsolat eredeti értelme még nem homályosult el, de nekünk már szüksé-
günk van a nyugat-dunántúli etnográfus segítségére: „Amikor a csalómadár
hangjára megjöttek a fenyvesmadarak, rászálltak a kirakott enyvesvesszõkre.
Ilyenkor a rigász kirohant kunyhójából, húzkodta le a madarakat a vesszõ-
rõl és csapkodta gyorsan a földhöz, aztán felkapta õket, vitte a kunyhóba és
ott letisztította. A madár tolla enyves lett, ezt kellett gyorsan lehúzni a ma-
darak tolláról. A letisztított madarakat kalitkába dugták és hazavitték.” (D.S.:
Õrség. Bp. 1960. 32.p.)

Az ötödik agglegény pedig olyan festõien láttatta az égboltot, mintha a legna-
gyobb görög klasszikus költõknek lett volna utódja, vagy legalábbis mintha a
legkiválóbb impresszionista tájábrázolóknak lenne elõfutára.

A hatodik agglegény elbeszélésében – bármennyire is Budapest a színhely –
Gárdonyi devecseri boldogtalan szerelmére ismerünk. A diák naponta ontja
verseit egy hamvas-kékszín ruhás lányhoz, akit sohse mert és nem is fog meg-
szólítani. A tizenéves kamasz összes költeményét az édesapja fogja megtalálni
és éppúgy tûzbe veti, mint ahogy tette ezt a Katicától visszakapott verseivel az
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író. Az agglegények csupa értékemberek. Mikszáthi adomákként is lehet olvas-
nunk történeteiket, ám egyik sem a hóbortjáért, az átlagostól eltérõ szokatlan
magaviseletéért lesz hirtelen fontos számunkra, hanem attól, hogy happyend
nélküli love-storyjukban semmit nem találunk az önzésbõl, az élvezet- és az
érdekemberek cselekedeteinek mozgató rugóiból, õszinték és odaadók, míg
csak be nem következik a kiábrándulásuk, megcsalatkozásuk az eszményben s
az eszményi társban. Karácsonyesti vallomásaik inkább hasonlatosak a gyónás-
hoz, semmint az anekdotázáshoz.

 Egészen új, szinte szakrális síkba emeli a szórakoztatást és a derût Gárdo-
nyi mesélõkedve pályája végén. Eltávolodik a vaskos népies humortól, de távol
tartja magát az orfeumok kabaré-világától is. Bizonyíték erre Vallomás címû
regénye. Hõse egy festõmûvész, Beszterczey Szilveszter, aki ugyanúgy beszéd-
hibás, mint a Hosszúhajú veszedelem hõse, és még annyit sem tud mondani,
ha megszólítja valaki. Ám ennek a Don Quijote-i antihõsnek minden sikerül,
mert értékember, mûvész és ügyefogyottságában is igen tiszta lélek. Mintha
Dosztojevszkij valamelyik félkegyelmû szent emberének lelkülete öltött volna
testet Balatonfüreden egy magyar népmesei hõsben, a legyõzhetetlenben, aki
a valóságban mesterségének szerelmese, a festészeté, ugyanakkor a valóság-
ban „fajancsi”-nak tartják a vetélytársai, a gyermekek kinevetik, Szilva bácsi-
nak keresztelik el. (Késõbb felesége is majd csak Szilvának szólítja.)

Gárdonyi Géza, az egri remete, elindul még egyszer, akár Krúdy Gyula
Szindbád hajóján, hogy bejárja a gyerekkor és az ifjúság tájait. (Még a regény-
beli idõt is úgy függeszti fel, mint fiatalabb, de korán õszülõ nyírségi kortársa.
A Vallomás címû regény addig tart, amíg Ilka, Beszterczey felesége, szóval tart-
ja az írót, míg annak egy modellt ülõ lány miatt várakoznia kell. Ez az alkalom,
hogy a festõvel szemben patakzóan bõbeszédû feleség elmesélhesse a régi fü-
redi nyárvégen és õszelõn történteket, hogyan esett meg a férjszerzése. Ho-
gyan történt, hogy a 21 éves Ilka (aki somogyi származású!) az ígéretesnek
induló kapcsolatot (Forgáccsal, a patikus jelölttel) lassan, de biztosan fölcseré-
li egy másik kötéssel, amely az éppen a 28 esztendõs „bajuszos apácanöven-
dék”-hez fogja fûzni életre szólón.

A regényben Ilka festi le elõbb – még Szilveszter ecsetjénél is elõbb – sza-
vakkal a Balatont:

„Különös, ugye, hogy Füreden is történhetnek csodák? Azon a prózai he-
lyen: az a sok nád, aztán az a világnak háttal fordult templom ott a tihanyi
hegyen – nekem bizony nem tetszett, mikor elõször láttam. Mink somogyiak
vagyunk: a somogyi parton nincs nád és onnan szép a Balaton. A szalai
partról nézve csak mint valami nagy vizáradat.”

Beszterczey persze megtalálja Füred és Csopak között az a nézõpontot,
ahonnan a sárga szõlõlevelek felõl gyönyörû a kék Balaton. Mappájába a Bala-
ton parti rajzok, színes akvarellek közé kerül be Ilka portréja. (Emlékezetesen
írja le Gárdonyi a hajóutat Siófokra, a kõszén-füstöt eregetõ vízijármûvet, a
távolódó kenesei partokat, a matrózszolgát leteremtõ kapitány ízes szavait:

„Hogy a szelek vessenek a vízbe te muja! te boglári bivaly! te kétlábú pá-
linkakazán! A kutya glóriáját…” (Egészen egy profán litánia ez!) Nem marad-
hat ki a savanyúvíz sem a regénybõl (igaz, a mára kevésbé ismert szláv jelzõvel
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látja el: „…mama leült kissé a csevice-kút közelében…”), ott csörgedezik Kis-
faludy szobra és a rozsdásodó gesztenyelombok közelében. Beszterczey bol-
dogsága nem ismer határokat, amikor a kiserdõ fenyvesei alatt már mindent
elmond helyette Ilka, s néki már csak a kérdés megválaszolása marad. Az is
csupán háromhangnyi, leírva hárombetûnyi: „Azt akarja mondani, ugye, hogy
engem szeret?” „Azt.”

Van ebben a szerelmes helyzetkomikumban valami, ami emlékeztet
Karamazov Iván és Aljosa nagy beszélgetésére. Annak drámai tetõpontján Aljosa
bár nem mondja ki Isten nevét, de némán is tanúskodik arról, hogy van Valaki,
aki mindent megbocsát, mert Õ bocsáthatja meg egyedül a jóvátehetetlent.
Nem tudom, az idõs Gárdonyinak a balatoni képek mellett lebeghetett-e sze-
me elõtt még ez a jelenet is? Hiszen oly kedves olvasmánya volt az orosz re-
gényíró. S mert igencsak megszentelõdik ez a szép szövetség a túlérzékeny
mûvész férfi és az örök nõ között azzal, hogy Szilveszter a szavakon kívül min-
den nemes dologra képes, s gyönyörû, egész életet kíván párja mellett élni.
Amely után természetesen a mi írónk is nagyon vágyhatott.

Elmondhatjuk, hogy Gárdonyi ugyanazzal az emberi és írói tisztasággal hozta
létre idõs korában a remekmûveit, mint ahogy Devecserben ama karácsonyi
dalát komponálta. Szemhéja mögött egyformán kékellett a dunántúli égbolt és
a Balaton.

(Perei Zoltán rajza)


