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Balázs Géza

Ny. n. n.
150 éve született Gárdonyi Géza

„Csak a teste”. Gárdonyi Géza mai napig tartó népszer�ségét (valamint az 

oktatás sikerét) jelzi, hogy a nagy könyv versenyen az Egri csillagok megkap-

ta a Magyarország legkedveltebb könyve címet. Eger nemcsak bora, vára, az 

egykori h�stett, de Gárdonyi regénye miatt is az ország egyik idegenforgalmi 

központja. Számos helyen vannak Gárdonyi-emlékek. Agárdpusztán született 

1863-ban. Édesapja Ziegler Sándor, Kossuth fegyvergyárosa volt. A  szabad-

ságharc után uradalmi gépészként családjával többször költözött. Gárdonyit 

els� emlékei a Borsod megyei Sályhoz kötik. A sárospataki kollégium, a pesti 

Kálvin téri református gimnázium után az egri érseki tanítóképz�be iratkozik 

be. Tizennyolc évesen már tanító Karádon (ott jelenleg az általános iskola viseli 

nevét), kés�bb Devecserben, Sárváron és Dabronyban. 1885-ben összeháza-

sodik Csányi Molnár Máriával – négy gyermekük születik. Ez évt�l újságíróként 

dolgozik Gy�rben, Szegeden, Aradon, majd Pesten. Ekkor veszi fel a Gárdonyi 

nevet. 1897-ben Egert választotta állandó lakóhelyül. � úgy nevezte: a dics�-

ség városa.

Az Egri csillagok, A  láthatatlan ember és az Isten rabjai cím� történelmi 

regényeivel sikert aratott. De emellett foglalkozott a városi és falusi emberek 

mindennapjaival is: Az öreg tekintetes, Aggyisten, Biri, Ki-ki a párjával… Leg-

ismertebb elbeszéléskötetei: Az én falum és a Hosszúhajú veszedelem.

Gárdonyi szívesen rajzolt és fényképezett, régészeti, történeti és nyelvésze-

ti kutatásokat is folytatott. Érdekelte a földrajz, a botanika és zoológia. Nagy 

kedvvel tanulmányozta a nyelvek világát, a különféle írásmódokat. Saját szóra-

kozására kitalált egy titkosírást, amelyet családja tibet�knek nevezett el. Ez az 

írásmód 41 hang jelét tartalmazó bet�írás, amelyet a legegyszer�bb geometriai 

jelekb�l (pont, egyenes, kör) alkotott meg. A  titkos naplót jóval az író halála 

után sikerült megfejteni. 1969-ben egy felhívásra Gilicze Gábor és Gyürk Ottó 

oldotta meg a rejtélyt. Akkor a Gárdonyi életm�ve köré sz�tt hamis legendák 

szétfoszlottak, mert a Titkosnaplóban a m�alkotásról, a nyelvi kifejezésmódról, 

a stílusról szóló fejtegetései találhatók, s nem valamiféle homályos titkok.

A  titkosírás az elzárkózásnak egy különös tréfacsináló kedvvel kialakított 

formája, amelyben feltárul a rendszerez� munka szeretete, a rajztehetség, az 

önkritika és a humor…

Gárdonyi 1922-ben halt meg Egerben. Sírja az egri várban található ezzel 

a felirattal: Csak a teste!

A nyelv mint m�vel�dési program. A Te, Berkenye cím� kisregényében 

egyik szerepl�je a Bach-rendszer elleni tiltakozásul nemcsak Kossuth-szakállt 

növesztett, hanem könyvet is írt a magyar nyelvr�l. Mintha Gárdonyi véleménye 
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szólalna meg: „A muszka letiporta a fáradt oroszlánt. Az osztrák megrugdosta. 

Vitézségével nem kerekedhetik fölül többé a magyar, mióta a puskacsövek 

sokasága dönti el a csaták sorsát. De van egy kincse, amely a puskánál is dia-

dalmasabb a jövend� id�k küzdelmeiben, s amelyr�l nem is tud: az elméje. 

Ész dolgában nem állhat mimellénk semmiféle náció… szebb, tökéletesebb, 

gazdagabb nyelve nincsen semmiféle nemzetnek. Mint ahogy a hársfa, szilfa 

leveledzik: megszámlálhatatlan levelekkel. A magyar nyelv a jöv� id�k világ-

nyelve. Csak még egynéhány olyan írónk legyen, mint Pet�fi , Arany, mint Jókai, 

és mint amilyen a most el�villant Madách, akkor a magyar géniusz fáklyája föl-

emelkedik a népkultúrák ormára, s átvilágít az egész földtekén” – mondja egyik 

szerepl�je, s  nyilván ez Gárdonyi véleménye a magyar nyelvr�l. Kétségtelen 

túlzás, ám egy komoly m�vel�dési program rejlik benne. A fegyverekkel legy�-

zött nép „az ész dolgában”, a nyelvével igyekezzék fölemelkedni. Ha egy kicsit 

szabadabban értelmezzük: a tudomány, a m�veltség emelheti föl az országot. 

S ebben komoly szerepe van a nyelvnek. Ma is id�szer�.

Halotti beszéde és nyelvi mozgalma. Gárdonyi sokat foglalkozott a ma-

gyar nyelv sajátosságaival. Elmélkedéseknek, töprengéseknek az eredménye 

a Magyarul így! cím� könyv. Nem szakavatott nyelvm�vel� könyv, hanem egy 

eredeti, önállóan gondolkodó író megfi gyeléseinek, ötleteinek a gy�jteménye.

A Magyarul így! cím� kötetében található egy Halotti beszéd-utánzat. A Ha-

lotti beszéd köztudottan a legels� magyar szöveges nyelvemlék. Gárdonyi iro-

nikus hangvétel�re hangolta. Az iróniáját a XX. századi, szlenggel kevert nyelv 

okozza: „Látjátok önök elvtársak: mib�l áll az ember! Tényleg porból és hamu-

ból áll. Mennyi el�nyben volt teremtve a mi �sapánk Ádám, és volt neki átadva 

a Paradicsom lakosztályul. Éshogy a Paradicsom telkén lev� fák gyümölcsét 

is díjtérítés nélkül élvezheti egy fa gyümölcsének kivételével. A tilalmi szabály 

világos. ’Amely napon átléped a rendeletet, gajdeszba mégy.’ �  tudomásul 

vette a kikötést, de feledésbe ment nála: palija lett az ördögnek és jó adagot 

fordított magáncéljaira a gyümölcsb�l. Ámde a gyümölcs nemcsak élvezhetet-

lennek bizonyult, hanem még gégebajt is kapott t�le, – nemcsak maga, hanem 

leszármazottjai is örökölték a bajt a halálos következményekkel együtt. Isten 

ezt haragra vette t�le és át lett helyezve a munkás-osztályba, amely úgy neki, 

mint családjának állandó helyzete lett. Ki az a munkás-osztály? Mink vagyunk, 

proletárok, ahogy önök is meggy�z�dhettek róla saját szemökkel. Tényleg sen-

kise kerülheti ki ezt a helyzetet: mindnyájan benne vagyunk a pácban.”

Gárdonyi a nyelvm�velésben purista, azaz túlzott nyelvtisztító volt. Kevesen 

tudják róla, hogy az els� világháború után tervezett egy nyelvvéd� egyesületet 

– igen sajátos módszerrel. Felhívása olvasható a Magyarul így! cím� kötet vé-

gén. Érdekes kordokumentum:

„Kérem a könyv olvasóit: ahogy a háború után megalakult a Területvéd� 

Liga, társuljunk mi is Nyelvünket véd� egyesületté. Nem kell erre semmi ala-

kulás, se elnök, se ülnök, semmiféle noknök, csak akinek ha fáj a nyelvünk 

rontása, piszkítása, fogjon egy levelez�kártyát és cimezze meg a hibázó nevére. 

Irja meg neki a vétségét s hogy hogyan javítson rajta. Senki se javíthatatlan. 

Mert ha egyszer ismeri a jót, készéggel cseréli el az agyvelejében a rosszal. 

Nevünk helyébe irjuk alá: Ny. n. n. (Azaz: Nyelvünk nemesítését ne feledd!) Ha 
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Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajz-

kutató, egyetemi tanár, Budapest

Basa Viktor (1974) – költ�, tanár, kateké-

ta, Buda pest

Elekes Károly (1951) – fest�, szobrász, 

grafi kus, Budapest

Fodor Miklós (1967) – zenész, zenetanár, 

költ�, esztéta, Isaszeg

G. Komoróczy Em�ke (1939) – irodalom-

történész, esszéista, Budapest

Gárdonyi Géza (1863-1922)

Haraszti Zsuzsanna (1946) – óvodapeda-

gógus, szakíró, Budapest

Horváth Ferenc (1948) – sakktanár, költ�, 

Veresegyház

Isztray Botond (1946) – író, Budapest

Kiss Anna (1954) – tanár, Debrecen

Marsall László (1933–2013)

Máté Petrik Emese – turulemese, az  örök-

lét értékeiben gondolkodó – Szabadka

Móser Zoltán (1946) – irodalomtörténész, 

fotóm�vész, Bicske

Németh István Péter (1960) – könyvtáros, 

költ�, irodalomtörténész, Tapolca

Papp Ágnes Klára (1968) – kritikus, iroda-

lomtörténész, Budapest

Petz György (1955) – író, költ�, tanár, 

szerkeszt� (Budapest)

Porczió Veronika (1989) – PhD-hallgató, 

Debrecen

Sutarski Konrád (1934) – költ�, m�fordító, 

kisebbségi politikus, Budapest

Szenyán Erzsébet (1943) – m�fordító, 

Budapest

Szepes Erika (1946) – irodalomtörténész, 

író, Budapest

Toót-Holló Tamás (1966) – író, szerkeszt�, 

Budapest

Urbán László (1950) – pártfogó, irodalom-

történész, Érd

Wehner Tibor (1948) – író, m�vészettörté-

nész, Budapest

Weöres Sándor (1913–1989)

Zugor Sándor (1923–2002)

E számunk szerz�i

azután valaki lelkes és pénzes hazánkfi a megépiti nekünk az �rtornyot is, akkor 

tanácskozhatunk is id�nkint, nyomtatványokat is bocsáthatunk ki: er�sebben 

munkálkodhatunk nyelvünk védelmén és tisztításán és tökéletesítésén.”

Gárdonyi mozgalma megvalósult. Sokan írnak levelet a rádióba és televí zió-

ba nyelvjavító szándékkal. Van már nyelvünket nemesít� egyesület is, nem is 

egy… És továbbra is él Gárdonyi nyelvtisztító, purista szelleme. No meg az azt 

már meghaladó tudatosabb, tudományos alapokon álló nyelvm�velés, nyelv-

stratégia is… De azért szükség volt az úttör�kre, szükség volt Gárdonyi tüzes 

tollára is! Ha pedig írásunk nyomán valaki tollat ragadna, pellengérre t�zné 

néhány mondatunkat, írja alá nyugodtan: Ny. n. n. Mi tudni fogjuk, de most már 

kedves Olvasóink is: „Nyelvünk nemesítését ne feledd!”


