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1." Gárdonyi Géza fényképé
.GárdonyiGéza
a r-ea.l
Lzmus egyik egyéni változatának képviselője, érzékeny, élesszemIT megfigyelő. Jelentéktelennek
látaz r-é szLe t ekbő'L, apró elemekből rakja Bssze hőseinek képét, a
magyar élet, a magyar j~llem, a magyar történelem egyea esem4-c
nyeinek hiteleS rajzát. A sziv irója,aki
csodálatosan egyszerU,
meleg, bensőséges hangokat tud megpenditeni külön5sen~ ha gyermekekró:J.,
,öregekről f állatokról, növénye kr-ől., az' Q faluj árólir •. "
~e~Us. békés kép~ket fest a magyar falu,a mag~ar par~szt élet~ról, a bár gyakra~megszépiti
a valóságot, elkéndőzi a~falu társadalmi problémáit, müve mégis j_elentős lépést jele rrteriek a'reá~
lis parasztábrázolás utján. Természetének, alakjairiak szemérmes
zárk6zottságával,
a nép, a falu j ézan á.brázolásával,'stilusának
tömör népiességévei , egy'szerüségével, nyelvének kristálytiszta
magyarosságával Gárdqnyi.Arany méltó követőjévé és a"magyar ifjuság egyik legkedveltebb,' legolvasottabb 'irójává vált.
"
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2. Gárdonyi Géza édesapja és édesanyja
,
..
.
Gárdonyi Géza magyar szülék.magyar gyermeke. Apai ági ősei,
bár nevük német, mind magyarul érzőt magyarulgondolkodó
emberek
voltak. Apja Ziegler Sándor Mihály gépész, lakatosmester.Kossuth
Lajos egykort fegyvergyárosa.A
Zieglereknek emberemlékezet 6ta
lakatosság volt az ősmesterségük. ZieglerMihály
mint vándorleg ény-kikerültB~csbe,
·ott ügyességével., jó szakmaismeretével,
találmányai val hamarosan vagyorit szer-zet t , 48.-han hazaj ött és egész
vagyonát felajánlotta Kossuth Lajosnak, aki őt hadnaggyá ésfegyvergyára vezetójévé nevezte ki. Az aradi fegyverletétel után
vérdij at tüztek, ki Kos au ah fegyvergyárosánakfej
ére, buj dosriia
kelleti{. Későb családot alapitott és mint különféle uradalmak gép.lakatosa kereste meg szükös ke nye r-é t., Gyermekefnek sokat beszélt
.1.848/~9 dicsőséges napjair61""és a gyermek Gárdonyi már a szü15~ ,
házbanmegtanulta
gyUlölpl az elnyomást, a Habsburgok uralmát.
Gárdonyi anyai ági ősei 'somogyi származásu, szintiszta magyarok •
. Édesanyja' Nagy Terézia egyszerü, s,zerény, minden sorsban megelé.gede t t asszony .Az anyai szeretet, önfeláldozás mí.nt akép e ,.Hét,
gyermeke közUl csak Géza maradtéletban
és kés6bb Géza fi~it is .
ő nevelte, édesanyjuk helyett édesanyjuk volt. Gárdonyi Géza
édesanyjától tanult meg szittya-magyarul,
de nem gyermekkorában,
hanem később Egerben, mikor' anyj a hozzáköltözött. "Gár'dcny
édesanyj a nemcsak fiának,. de Lr-ása í.nak.La édesanyja, - -irj a róla' unokája, Gárdonyi József. Az ...
iró asztala mellett 'élő teljes magyarí,
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tájszótár, népies magyar daloskönyv, a karácsonyi pásztorjáté.kok, lakodalmi köszöntők, ősi rigmusok, ráolvasások, -babonák,
varázsl~tok összeválogatott elevenbetüsgyüjte~énye."
,
3. Gárdonyi szülőháza Agárd-pusztán
A fejérmegyei Agárd-pusztán-ebben a kisablakos, hosszu
cselédházban lakott iiegler Mihály, a Nádasdy gr6fok uradalmi
.g~:rfu~zeL..a~uxad;a,l~i--.~{oyáC'3~~~l
.és ~l~l5JmJ.Y~_313~L
,eff,JUt,t.',,' J~~ a ..ház
'fldifaÍi' .niárvá~-:lYtábla
hirde-ti-:t : - ,--- ,-'~-Itt született Gárdonyi Géza
.magyar iró
1863. augusztus 3-án.
J
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Iróink. gyermekkori emlékei azonban nem Agárdho-z, hanem "
más magyar falvakhoz,legfőképpen
a borsodmegyei Sály-hoz füződnek. Apját valami ideges vándorösztön hajtotta ide-oda, szinte
évről-évre máshová költözködtek, másutt próbált.ak szérencsét.
Sály községben járt Géza elemi iskolába 1187o-73/.~ Sály törpe házai, hallgatag utcái, az ükaz avu parasztj ai, vig menyecskéi, leányai később szinesenelevenednek
meg (!árdonyi Gézairásaibari, .főkép "Az é~ falum"-1?an.
.
4. A Kálvin-téri református gimnázium épülete. IMa általános
iskolai
Gárdonyi Géza gimnáziumi tanulmányait Sárospatakon kezdte·
meg, majd mikor a család Pestre költöz~tt, a Kálvin-téri református gimnáziumban folytatta.

5, Eger lá-tképe
A Ziegler család anyagi helyzete ebben az időben már igen
zilál t • Géza· nem fejezhette 'be a gimnáziumot. Édesapja sokat betegeskedett, s azt akarta, hogy minél előbb diploma legyen fia kezében és el tudja tartani a családot. Ezért 1878 szeptemberében
Ziegler Géza beiratko~ott a tanitóképző első esztályába, Egerben,
abban a városban, ahol később otthonra talált.
6. Gárdonyi Gé~a képzős korában
.-Diákélete-keserves·nélkülözésekkel
teli, nem ismeri a vidám gondtalanságot. Az érsektől kapott tanulmányi segélyból
gyermekek tanitásáért kapott pénzből ,csak a legszükségesebbekre
t~lik •.Otthonról,sulyos
beteg éde'sapjától nem számi that segi t~ ségre.
"
j

7. Az Egri Liceum épülete IMa pedagógiai főiskolai'
.Három.évig 1878-81...
ig volt Gárdonyi az egri tanitóképző
éke , A liceum épületében ebben az időben --tani
t őképz őn kivül teológia, jogakadémia, kereskedelmi iskola is müködött. A
fiatal Gárdonyi már képzőskorában
elindult az irodalmi pályán.
"Drukk" cimmel tréfás diáklapot adott ki,' irogatott,' rajzolt,
két egri.szépirodalmi, illetve élclapba. Diákkori naplójában
ezt olvassuk: Irok beszélyeket nagy kedvvel. Istenem, beh szeretnék irodal~i pályá~a lépni!"
növend
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8. ',FolyoSórészlet
az ElIri.J,iceumépületében
, ,·A-gyQRyGrU·,.~GamnbQl
.'-Bo- Rapi -muakaj. akisdiákok
korrepetálása után nyomoruságos diákszálláa.ra
tért haza 'GárdemyiGéza~'
Anyagi nehézségei még fokozódta.k, amikor l8?9,..ben meghalt sz'
'édesspja.Édeaanyjáés
két akkor még élő testvéré
Szól"ósgy5r5k •..
re kisIt5zött"ahol
némi támogatást remélhettek a r-okcnckt.é l , A
'gondok, nélkülözések,
szeretett
édesapja elvesztése
erősen :meg••.
, visetté}t a fiatal
Gá:rdonyisze:rvezetét
és idegeit.
Osz'tályzatsi '
a képzóben igen változatosak •. III. éves korában félévkQr.megbut'lf
kott magyarból. Ezt a bukást pedig igazán nem érdemelte. 6. irts
az egész osztály magyar ,dolgozatait. egy-egy h~t~sél't. M.egszekta,
hogy ugyanazt a t,émát .,többfélek~éppen -lásaa, érezze" fogalmazza',
stilus érzéke fej 16dött .:'f$nára. aaenb an azt gondol"ta, hogy Ziegler
Géza a szerz6j e annak a bohózatnak , melyben át kifigurá.z"ták és
az Qsztályzattal
akarta a. ra,Jtaes,ett sérelmet .magboaezuLná .:

I
"!

9. Gárdonyi 'einarcképe 'karádi tani t 6sága idej éb'~l
A tanitóképzG elvégzé~eután·GárdCl)nyi hazamentSzólős .•.
gy&r6kre édesany jához. Majd elvállalta
'a szomszédos Kall"ádközségben asegédtanitói
állást.
Itt azpnban nem adták_meg jár~ndó~
e..ágát,valósággalnyomorgott,'
ott hagyta. hát KarádQt és álláake~
- reaö ut z-a indult'. pécsett keresett' elhelyezkedést,
de eredménytelenül.
K6s6bb ezt eMecseken átvezet5'utját
HrBkitette m~g ~z
Egri Csillagok elsó r-és zéb en ,': 188~-ben a veszprémmegyei, Devee aer
. köz s égberr kapott segédtani to;iál1á·st.
Helyzete azonban itt sem
,volt jobb. Fizetése el-elmaradozott"
bánatában tizenkilencévea
fejjel,
tizenkilencév9s
tollal
és csaiédott
szerelemmel a'háta
mögött verseket irt és regényirásba, kezdett.1884-ben
Sárvárra
helyezték át, ahol lIlártöbb idótszentelt
az irodalomnak, mtnt
a vtandt áanak , Megtanultar).go'lul,
franciául,
németü!', lefot'ditottaShakespeare
'Ju~ius ',Cézárját és Vietor HugpUSzázadok 1e~
gendáit"~. Szakcikkeketirt
a Vasmegyei Lapoknak , 'aNéptani téR
,1apjánák, verset,
humoreszketa1»unántulnak.~indézazonban
nem'
'változtatG)tt:
anyagi helyzetén,nyoIIlerán.Kinevezték
Dabz-onyba
kántortanitónak,
deaZtiskQla,
~ tanitásmindjobbari
terhére volt •
.ÉdetsanyjéÍnak, öcesének eltartási
gondja is ránehezedett.
Fize ..•
tesét nem kapta' meg,' kölcsönöket vett fel a dabrönyi ·plébános.;..
tél, a-ki Tátsz6lagos 'j-óindulatáva::1:., igéreteivel
behá16zta;majd
nyakába varrtaunokahugát.Gárdonyi
házassága. ·szerencsétlen.
Családi tragédiájáról
az ()nban soha nem beszélt senkinek, mihél Jilélyebbre :akaJl'~'r.ejteni
szivét a ki~áncsiakelől,"láthatatlan
emberit a.kart maradni.
'.
'
.>
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, 10• .Á. taní t6barát'c.

lap eimlapja'
.
. ,-TaRit6i-'llás~t
otthagyta ésujságir6ként
p~6bált elhelyezkedni.Győrben.
Három hónapig a Hazánk c.'győri
lap'munkatársa volt, itt .tanul~ameg a nyomdamüvészet. és. ujságszerkesztés
technikáját.
1886~b~n me~inditotta
a "Tanit6barát"
o.folyóiratot,
amely kezdetben az akí.r-odeLmat , nyelvés'ieti
cikkeket,' az épí.nodaLmat
is 'adott,
később azonban, mindj obban átsiklott'
a humor terére és . '
egyáltal?n nembiztositotta
~ze:rkesztóje és kiad6ja megéLhet éa t ,
é
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Gárdonyi Pesten próbálkozott a Budapesti Hirlapnál, Egyetért.ésnél,.Függetlenségnél, majdSzegeden·a
Szegedi Hiradónál,Aradon
az Arad és Vidékénél. Végül is Pesten kötött ki,:mint a Budapesti
Hirlap belső munkatá~sa. Az Ujságirás hajszáj~, a nyomdag~p kattogása .fokozott tevékenységre késztette. Nem ért rá irás ainak megérlelésére,blrálatára.
Amit irt, az azonnalkiadhatta.
Különböző álnevek alatt ponyvairással is foglalkoz~tt. Nagy népszerüségre tett szert Göre Gábor biró uram leveleivel. Tapasztalatlan,
ügyefogyott, <e.a
et Len par-asz t a.Lakj a í.nak városi kalandjai élénk de~
..rüt k,eltett a vá,rosi olvasóközör:ség·körében.
'
ll. A lámpás ISzinlapés regény cimlap/
.Gárdonyi·azonban hamarosan szakitott a h~zug és a városi
polgárság izlését tükröző parasztábrázolással, El~ó lépését a
reális parasztábrázolás felé:a Lámpás c. kisregénye jelentette,
melyet napjainkban dráÍnal·feldolgözásban is láthatunk. A regény
l894-hen jelent meg Főhőse, "a lámpás" Kovacs Agoston néptanit6,
azaz maga Gárdonyi Géza,' .
.
Lámpásának fénye rávilági t a magyar f al.vak elmaradottságára a mult században, a magyar paraszt kiszolgáltatottaágár2 az
·urak Magyarországában, a feudális klerikális hatalmak, a fBleke-.
zeti iskolare~dszer visszaéléseire, az urak, papok kényekedvének
kiszolgáltatott nyomorgó magyar néptanit6k életére.·Kovács Agoston népbutitó, felesle~es tárgyak, szajkózá~a helyett gyakorlati
is~erete~re, lángo16 hazaszeretetre, a n~mzeii hagyományok megbecsülésére oktatja faluja rongyo? kis nápeit. De a magyar néptanitók ·munkáját .nembecsüli.meg az uri Magyarország, 50 éves mükö.,..
dés után Kovács Ágoston ezüst érdemkeresztet kap ugyan Ófelség~től,
de ugyanakkor az udvari lovászt néhány éves szolgála t a jutalmául
az arany érdemkereszttel jutalmazzák. Gárdonyi Let ének , ·házasságának, tani t 0skodásának keserü élményei és tapasztalatai" a való élet
eleven erej éveI hatnak reánk
ma is a Lámpás..olvasásakor.
...
é

,

12. Az

'.

.é.n falum" ICimlap/ .,

--M~.g-életteljeSebb: reálisabb a magyar falu, a magyar paraszt életének rajza Gárdonyi kétköteteselbeszélésgyüjteményében,
"Az .én fa-lwn"-:ban."Az. én falum" cím alatt '8Z a sor lapul: "Egy
tani tó feljegyzései márciustól-decemberig". 'S~az elbeszélésekben
az olvasó valóban egy magyartanitó
szive dobogását érzi az iskolapadok előtt ,egy tani tóét,- aki megosz tja,átérzi, átéli lit kismezi tlábas parasztgyerekeK, az apiróparasztkunyh6k· minden örömét
és bánatát Az életből ellesett és ·páratlan egyszerüséggel e Lőa=
dotf'tqrténetek ,jórészt Gárdonyi devecseri~ sárvári, dabronyi tanitóskodásának élményeiből ,megfigye Léae ból ·szület t ek , Bennük
.
főként Gárdonyinak a parasztság iránti azer-et e t e , termész'etszeretete bilincseli le az olvasót.~/~ék pille; Virágok és bogarak, .
A festő falun, Büntárgyalás, Ebéd a kör-tef a alatt,· stb.1 Gár-dony
. meglátj a a magyar par-aazt természetének sok saj átos vonását, a
kevésszavu keleti nyugalmat, a hirtelen lobbanó haragot, a csakazértis dacosságot. Meglátja, bár nem é~3Zi_ ki a magyar falu
igaz1probl~máit
is; a szociálid
~llent~teket,
a föld~hségetj
I
.
.
.
It

í,

í,

4 ...
\

.

'.
'" ..

'

J

"

<,

szegériységet,kiszolgáltatottságot./A
török bankÓ, Tanácsk~J?éa/
Egy angol Qlvasó, aki eredetiben olvastatJ!z.én
falum" novelláit
igy nyí.Lat k.i zot t . "Éreztem e kötetek olvasásakor,
hogy, eljutot· tam egy nemzej lelkenek 'látásáh()z.Éreztem"
hogy e könyv több
mint irás. Ez a könyv a magyar nép kemény lapokba szoritott
szive'.
t'Az.én f'aLum" az :egykoru népszinmüvek idillikus"
problémákat e1ha11gat6 parasztábrázolásáh6z
viszonyitva
nagy lépést jel~ntett
.'
a reális
parasztábrázolá$
után.

·
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13, Gárdonyi LakE6házEgerben.
'
,G.á.i-donyi-a., terhe~ ..uj ságiró rQb~ttól szabadulni aae r-esne ,
"Ir6 akarQk lenni,,:,,, irj~ ~ aki előbb gondolk~zik' s azután mártja
a toll~t
és nem lljságir6;
~ki előbb mártja atol~át
és csak azután gondolkozik'·., Amik\!)rcsak teheti,~enekJil'
a főváros ha j az áe
életéből,
menekül a 'millenáris Ünnepségeken, El Habsburgok· ~l5tt
hajbáK()l~ magyar 'urak elól. ,~Akirály beszédétől meg a Ge'tterhal,tét01 az .ezredik ünnepen ross~ul Let t em, Ebéd után betegen fe •.•
küdtem ll.~ .••:i,rja ekkor Gardonyi és a némesi nemzetfelfogás
ön-'
imádata elől Fetőfi segesvárisirjához
utazik. 15gy alkalommal
.
189?...ben Egerbe látogat, hogy f'é LeLeverrí.t.ae 9-iákkoriélményei t,
Bejárja a várost, a várat,' a' vár mögötti aáncoj, megragadja a .
'város fekvésének szépsége. ~egvásárol egy kis pa~asztvi~k6t a
"a áncon, melynek ,a helyén hamarosan f'e Lép
a mai Gárdonyi-ház' •.
Itt élt ~s ~lkotött
az' egri r~met~ 1897~t51égészen
1922~ben-bek5vetk~zetthaláláig~
,
,-!

.•

,.

ü

í,

l4.G,ondoláttermó
ut és ~,fo.lyos6
'"
.
.Qárdonyivégtelenül
élvezte egri otthonát,
a kertet,a
kilátást,
a j ó levegőt, a természe tet .~ertj ének ~ái t, Bokr-aít , vi";
rá~ait mind 5 ültette.
gondo~ta végtelen szeretettel.
Efolyos6n
a kertbe~ aétálgatva
születtek gondolatai'tl~gjobb
müvei, Itt az
egri vár tövében, az egri csillagok
alatt 'álmodta vissza a hősi
magyar multat, Eger' vár hősi vé deLmé t , "
15. Az Egri Csillagok fedőlapja' és 'bels'ó cimlapja IGárdonyi sajátkezü aj ánlásávall ~. - - . . ..- ". - "- - - - - - '. '... ,- . - - - , 1901-hen' készült el az Egri, Csillagok c • -regény" amely
, Gárdonyi válasza vol taz ur-aLkodő osz.tá,ly Habsburgokat ünneplő
eze~éves.ünnepségeire.
Gárdonyi igaz történelmet
ir regényalak· ban, Megeleveniti Budavár elestét,
Török Bálint 'fogságb~ esését,
a török .elleni honvédő har-cok hőseit,. E~er ,vár élei-halál
harcát
Elénk v eti t~·a ker-.lényeges problémáit: .a Hababur gok magyarelle-"
nes poli tikáj át, a f'eudáLí.e urak hazaáruló magatar,tását,
akik nem
nyujtanaksegitaéget
a hozzájlJk fordu16 Dob6Istvánnak.
Rámutat,
hogy Dobá éstársainak
.eredményes harca a falvakb61 be öz ön.Lö t t
nép, a tömegek, azegyszerü
névtelen köz ka t onák hősiességén,
tá,-,
mogatásán,áldozatkész
hazaszeretetén
alapszik.
o

'~

,

16. Ai Eg~iCsiliagókelső

,

r~szének ké~ir~ta·i
.
_
,. ··91SG,
"'..:1Q\:.tBve
t e tt .elme·
.
nG. ergo'" -d. la,'ktt voIt ,maJ .d "Hold
., -A
...regeny
és ,Csill9:goktL végül~zt
acimet'irta,-rá
határozott
vonásaival Gárí
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dortyi r. Egri Osil,i~gok.· A r~gényfőhőae
Bornemissza Gergel,;j ob-'
bágy az ármaz áau tarökverő hős. qárdonyi maga mondja el naplój á- .'
ban hogyan ."terelődött figyelme Bornemissza Gergelyrey hogyan
lett Gergő diák regényének főhóse~ Fiáva). sétált -az egri várban.
Elmesélte neki a vár os t r om egész történetét.
A,gY(il;rmeketlegj ob-'
ban Bornemissza Gergely. alakj a é'rdekel,t~ ;ról~ kérde z5sködött
legtöbbet .~'E-kko!' gondol tam rá,hQgy ennek a. Gergely diákn'ak az
életét meg. kellene irnom regénynek,
Mie'soda kedves, vidám, .h·átor és eszes ember! .Nekema gyermeki lélek érzékeny tükrében
·kellett
meglátnQm; hogy .csakug yanre z a legérdekesebb' alakj a az
~gri ostr0mnak.~ .

17,' Gergő deák /Biai

Fóglein IS.tván illusztrációja/'
'
., .... -A-regény első és. második'része!ijol
te.rem. a magyar vitéz?
. Oda Buda/Bornemissza
/lergelygyermekés ifjukorát
mutatja be •
. . Kedves képpel, kezdódik a regény~Akia
hétesz~eri~ós Gergely é13
· Jl8,jtássj a "f"öld'esur ötéves leánykája, .:(lee~y Eva a patakban ,fürden~k.~örGkl)k elrab()lj ákóket,
d e a sze!nfüles ,: ügyes Gerg5 Évával együtt haia~z5kik.Hiri
visz a törökijkr'l,
~lháritia
a f~lu~
ját feny~g~tQ veszedelmet~ ~egismerkeai~ DOb6val, aki hősi példaképe :l-::i~Zt,J~jd 'Förök·BaJ.int udvarába kerül,'együtt
nevelkedik a
Török fiukkal
Eis ott ·van ura köz e Léb en , amikor a' török :P41:"ben
~8all~1 elioglalja
Buda várát cis elfogja THrak Bálthtet~ G~rgely
életénekti1krében
meglátja az olvasó a kor jelentős·es6ún'ényeit,
alakjai "C if. Budavár ostromát és elestét t Izabella királynét
é8 udvarát., Török'Bálint6t
és családi .kerét,Tinódi
Lantos Seheatyén
alakj

át-.

.

18. Ar~képek a~'Eg.ri:ciSillagokb0l

/ltór1nQz Gyula grafikus.alk()~.
ti.ai/·A regény mell'kszerep16i.is
kitün6enjelle~zett
ai~kok:
A ravasz szulfánt
akicsell~l,
veszi be BUdaváPát, Jumurdsákf a
'baboná'sfélszemüjanic'sár
aga, Ceaey, a' falábu 'törökverő h6.s·és .
G~rg<?!lev.elóapj a, ~örGk "Bálint .~~a rab' oroszlán."',
_ .
19.

i Héttórony'

/Jedikuial,. 'lHtrokBálintbörtön.e

.
.
!!Arab ·l)roszlánM Gerge:Ly deá.k·és
felesége Cecey Éva, török Jancsi. a Mtlke$ey Is"t~t'ánk()nstantiná~
.'p,~J.yi· utját mondj a el, Ki 'alcarjá1: $zabaditania
"rab or-oaz Lént " ,
: Török Bál,intot a Héttoronyb61, a ~zultán f~gaágábdl. Ye~zélyes, .
Kalandokban gazdag;deaikertelen
ut juk ~bátorságnak't
hősies:'" '.
. aégr!ek~ .'lé lemér::ye§Jségnek'valóságo~ iskolá;fa.· Gárdonyi maga'kéazi. tette: e fényképfelvételtaHéttorony~ól.t
.Tö:rtsk Bálint bört~néI'ól.
'AlapQs helyszini~ taD.ulmányok$.t·végzett TÖl:'i5kországban;.:szvambul.-·
.. ban; 'dallam0kat,szef'tartá~()katt
'szokásokat,éló
török alakokat
· figyeltm~gés
jegyzett ·le.
'.
.
..-.
~
..2:1, XVI~ ~zázadbeli metsietaz
Egri Várr6l
.. .
'. .
.
. ,·.• -r~g'ay~k't~utoleórésze·/Eger
veszedelme,H~ldfQgya.kozás/f"lglalkozik
Eger vár-1552 •. évi.hő~i kuzdelmével. Gárdonyi
rendk_:i"rül alapos , komoLy ; kort&rténeti
t~núlmány~kat végzett a
Nemze-ti fAüzaumrégiségtárában,
a bécsi császári levéltárban,
a'
.. ·A·regéTdY· ·haf'madik része

é

6
','

/

• e,

;

kónstantinápQlyi

szul ~ánmuze umb an , ÁttanulmánypztaV'erans1csot;

f:lamm~~t." .. Buabae que t ~.Dae;~alzade Kusztá.fát, &;r7te~iust, a H,citélr--

t~ri~i± Kti~lem6rij~k~~t

"

21. Igy látta" Gá;rdonyi a:várat és a várost
Gá~dQIlyi.h.~zaa.blakán.kitekintve·a.z Egri várra látott, megelevenitette,visszaálmed1;;a
a vár"hősi mul,tját. "Olyan reg~nyt
akarok irnit ""~irja, amely nem szinfalnak ha~ználja a multat,
hanem lámpás, bevilágit az elmult századok sötétség~be.n Terve
siker~lt. Az Egri CsillagOk történelmi hitelessége vitathatatlan.
22.·
•...
Bornemissza GeI'gely deák bástyája az Egri várban
Az.Egri,Csil1.a.gekf'9hésé1'01, Bornemissza Gergely deákr61
nevezt~k el a vár egy-ikbástyáját.
BGrnemissza a reg~ny.központi
alakja: . Mihelyt hirét vette, hogy'a törHkEger
el~en fordul,
DObQQhoz, az egri vár kapitánYlÍh()z eietett vitézeivel. Mindenütt.
ott volt a legneh~zebb ~elyen. kitartássa~t h5sie~séggei~ bátor~
sággal; eszévEjlI,.leleményességével sZQIgál18 hazáját. pjfajta
puskaport kevert, ágyugoly6t t";robban6 fegyvereket, tüzes kereke:....
ket szeX'kesztett, amelyek megrémitették s száaával pllsztitetiák
ela támadó tör(1köket."
" .
-,
2.3..Vgrkoch~kapu az Egri'v~rban
.''-·A
-~u;leJ?ável.támad0 t0rök szinte
de bevenni nem tudja" JfIintegy12 ezer
az oátrom után, ame lyekb61 még 'ma 'is
épen maradt meg a vár iegyi~ bejárata,
24. Dobd István siremléke
••

•

•

_

_

•

4

_

•

~.

~

"

••

_

.~

•

•.

~ommá löTi'Ege:r várát;
ágyugolyót szednek össze
Óriznek néhányat. Aránylag'
a Varkeeh-kapu.

az egri ..várb.a.n

_

251. Dobó István szobra ,Egerben
- ,- -·-Az-~strGm-leirá~a-fuellett
a-jellemábrázQlá~
eleven ereje
is lebilincse15 a~ .g~1CaillagQkban, ~ob6, Mékc~el, Bornemiesza,
BOlyki TamáB;ZQltay~
Nagy huká.~ .és a többiek mind egyének,élet""
teljes alakok, külön~sen kiválik Dobo lstván alakja,a
férfias~Higt "álhatailosság," j eLl.emeaaég megtestesitój e ,;Előrelát6, oko~, a
leg6vatesabb éa egyuttal, a~egmerészebb
az egri hősiSk közül. "
\
.
2.6.. Az égri vár alaprajza""
'.- ... -.-~árdonyi '.
regénye: a páratlanul él~nk várostrom j elenetekkel ,valóságos
prózai eposz. ;Elénk varl!zsí;>lj
a a vár föld~:üatti
"~S
földfeletti r~szeit,.a.lega~r6bb
részletességgel,
".

"

.

-

27, Aknafigyeló folyosÓ az Egri v.árban
Ilyen fijldalatti kazamatafolyQ~ék"n
juthaiiottbe BQrne~
misszáné €eeey Éva a vár-bav CeceyÉv~a
~gény egyiklegkedve ...
sebb, legf'okonszenveseb.balakja.Gyengéd,~lhatatos
feleség,aki
elrabolt gyermek~ért, -férjéért, h?zájáért mindenre képes. fjárdonyi e sorokkal állit örtik emlé~etaz~nyai
szeretetnek~ "M;J.nden
erőnél erősebb eró~:anyai szeretet! Emberi testbe illltözöttnap.fény"!,Isten szivébál. ~esz~110tt szent láng, haláltól nem f~1,5
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erős ,gyCSrigeeégl.te, ak.i otthagyod bí.z t es hajlé~o'nat" puha pá~nádat" minden ki~~;~13edo~t;
hogya hálál "erdej én all:l~oskodj álát
veszend5 g~eretteidhezl
Te,aki
lebQcsátkozol a f61d mélys4gébel ~"
.aki gyönge karoddal akarsz ,áttörni
a f.alon, amelyre fegyveres fenevadak százezre ü'V"öl.t.t ehe te t Lenül.I Te f aki nem ismered a lehe .• '
tetlen·t;
ha arról van SZ~t akit az ere taz , ha együtt kell szenvedned, meghatnod 1s vele' - 'csodállak ~ég~d asszon1isziv"_
gS:;, Az, egri n6k ISzékely, Be'rtal,an feetml§n1e/
" ": "Gaedálat.taladózett-Gárdónyi
Géza Széke;+:yBe1'"talannal· égyütt
az' egri n6k hósiess-égének.)3einutatj'a, hogyan harcolnak férfikánt
az omladoz~ várfal ori az anyák,feleségek,
Bernemisszánét özvegy
BaI eghné , Kocsis "Gáspárná, Vass' Pe r enené é8 még"sok ~ás névtelen
aaszony"hQgyan' 'öntenek, forró oiajat,
élm()t, vizet,
szurk~t az
os~roml:étrákQn tQllOngQtörökökre. - "Gárd~nyi regénye, 'a hás ~gri
férfiak
és nclk példája áldozatkész ~ tettekbenmegnyilvánuld
hazaszeret~t~erieve1i
a magyar itjuságot.
.
29. A 'b'ar.; /O!mlap/
"
:
4z én. falwn egyik novelláját
Gárdenyi szinpadra daigo..zta
fel itA bor" c ímme L, A darabban reálisjellemábrázQlással
ésJélek ....'.
raj~zal mutatja be;> hogyan koccan,össz~ B~raQ~ pure és feleségea'
bor miatt, 'hogyan nQzza meg a házastársakkibékf11ését
sok b e Lad
küzdelem után' a gyermek. A drámá,ban a dalQs.; táncos nép helyett,
,melyet @ddig a népsziru&üvekb61,ismert a közfjnség, megjelenik e.
szinpaQO'n a falu üde lev~góje, a maga a nép a maga'bonyolult lel ..•"
ki életéval.bela6~r~bl'máival.
,30.

A láthata.tl,anemb.er .IG1mlap képpell,'
,
"- ·1ge2;...aea-készült el Gárdonyi a "Láthatatlan
ember',' Ct regénye. Tiz éve fGglalkoztatt~
akkp.! már ez, a téma.:rsmet komoly'
forrás tanulmányokat v~gzett, elolvasta
Th:ierr,.t, FesslertfPri$cos
rhet,ort ~ Pria,e08 rhetQr egyik szolgáját,
Zét'át~ teszi meg.regé~ye. ,
f6h5sév~., Teremt· melléje egy 'hun leányt, Emókétt aki ,zétát ab.liJl,
földre kati. zét"aéletének'
tükreben mutatja -be a hunok éietét~'".
szokásait,
a cata1awmDll: Ütközetet, Att~lát' és korát.
31.' A~1;ila
,~
Attílát
'és a hunokat 'G'árdony1, akárcsak Arany a magyar
nép jellamzó, tulajdonságai
alapján ábrázolja.
Attila népeinek,
19azs.ágos atyja, magabiráskodik,
i té~kéz.ik,vitá.ügyekb.en,
alattva16i vak hf.iséggel szolgálják;
népe imádja. Temetéséllahun
nép , ' ,
fáj dalma ~lemi erővélny:i,.lván~lmeg.'
,,"

, 32. A eatalauntlllli ütközet
,
, :'A-regény-középpontj áb an a ,eatalannumi 'ütközet leirása
áll.
A regény' fóértéke hiteles
kor-,társ,adalamés néprajz. A főhős
,itt is -egyaz ez-ü népi h ős , a Le í.r áaokz-e éLí.aak , m~gisez 'a regé'ny ,
.elfQrdu.'lástj e Le nt a, realizmustó:l" !3mberábrázolásában, sok miszti-,
kus, paz Lc.ho Log.í s t a elem vegyül. Ilyen, a regény a'l.apgondokat a is:
"Az embez- nem az, aminek. látszik, ' ,amit azal"ca mutat .kz az-ea nem
'6, az ember láthata~lan."
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33~ Isten rabjai
Gárdonyi-harmadik nagyobb méretü történelmi regenye az
"Isten rabjai", Kezébe került a Margit legenda, buvárkodni kezdett
a középkori k~dexirodalombanés
egészen belemerült a kQlostori életre vonatkoz6 latinnyelvü középk6ri szakirodalom tanulmányozásába. Buvárkodásának eredménye az "Isten rabjai" Cit regény.
34 •. __
Isten rabjai: .apáeák, f~áterek
A regény f5szerepl5je-az egysierü nép fia,Jancsi
fráter,
a kelestor kertésze. Az 5 szemén't
pillantunk bele a Nyulaks~igetén épült domonkos kolostor apácáinak életé~e, IV. Béla király
leányának, Margit királyleánynak szent életébe. A regény a realiz- .
mustalaját6l,_a
való élettől elszakadt, vallási problémákkal,
misztikus filozófiával foglalkoz6. klastromi visszavonultságban
élő egri remetének a müve.
~
35$ Kolostork;~:rrt.
é$ kut a Margit-szigeten
-Az-lJIsten-rabjai"~tis
teljes kerrajzi hüségjellemzi.
Gárdonyi forrásmunkákból oly j6l ismerte és oly hiven elevenitette fel a Nyulak-szigeti k010stort,hogy
Lux Elek ~ Margit-szigeti
ásatásc>k vezetője ,.az ó utasitása nyomán találta meg a k l.aasr-om
udvarán a kutat.
.

.,

36; Az a hatalmas'harmadik,
Kiki a pár,tával,_.Szunyoghy Miaiyánkja
IGimlap~k/.,...
.
Gárdonyinak az egri -magányban irt többi regényei; novellái
az egyk0ri társadal~mb~l veszik tárgyukat és el&erükben
rendsze~
rint egy-egy lélektani probléma, legin.kább a férfinek és nGnek
komoly, egész .életre szólá szerelme áll, Gyakran e~vontproblémákkal foglalkozik, a valóságot eltorzítja. N):i~ztikus,psz1chol.~gista
ábI'áiolásmódj at jellemraj zai nem a való élet' talaj áb an .gyökereznek.

37. Gárdenyi dolgozQf)lzebája

,
Az.'~gri remete'-élete utolsó éveit szakadatlan munkában,
ebben a'dolgozószobában töltö~te el. ~engeteget olvasott, tanult •
. Könyvtára több mint .9 ezer kötetból áll. ~árosa; népe megbecsül te:
a Magyar Tudományos Akadémia tagjává; a Petőfi és Kisfaludy Tár~
saság tagjává~s
1919~ben a Magyar Ir6k Sz'Övetségének elnökév4
választották,
-)8, Gárdonyi liálól;lzpbáj
a

·Élete-utelsQ-éveiben sokat betegeskedett. Érzékeny idég~
rendszerét nagyon megviselte a kiad6jával folytatotthossza.dalmas
.per. Alig~3;Lig mezdultki
otthonáhc6l.-:irt, olva~ott, zenélt, 1'1~
pázott, festegetett .• ~ falakon láthat6képek
mind az ó alkotásai.
Ilt.oLs d munkáj at müv.einek rendezése;' íf jukori zsengéi, kéziratának ,
szerzői j ogá.nak visszaszerzése volt" -Bbben a az cb ébaa fej eztet'be
életét 5~éves korában, l.922. októbe:r 3Q ..•
án.
"

3~/f Glirdol'lYi
pianin~iai hegedlli'
.. Iiá:Fem-QG~~g;..TgltJ-amivel
Glirdonyi életevégétg
nem volt
megbé~ülve: a pipája~á'h~gedüje,
meg a kiadója. 4. pipáj ával f' mert

30?

nem győzte dph~Iinyal. a hegednjével.~ mert soh~sem volt helyép. a
lelke ésa kiadójávaJ..akj, önké.nyesen bánt kézlrataival s akivel'
hosszadalmas perbe bonyolódott. ~ A zenét nagyon szere~te~ Sok~
szor napestig hegedül t,.. $aj át maga komponált darabokat , Dankó
Pista és'Ányos Lász16 jó Qa;rátja volt.

40, Eger város glászJelentése
41, Gárdonyi sirjaa Beb,ek.-.bástyán·..
GárQeRyit~az egri-várbsR,-a Bebek~bástyán az egri hősök
véréveláztatott
földbetem~tték.
~irfelirata mindössze ennyi:
"Csak a teste~f Sva1.6ban csak a teste pihen a földben, szelleme·
ott él müveiben, hat, tanit, igaz hazaszeretetre nevel,
42 .•.. Eger, Gárdonyi városa
--Eger- és -Qárdonyi -seve 'összeforr0tt ~-'Aváros

szivébe zárta
az egri remetét. Az utcát, amelyben Lako t t, még életében~~d~nyi
utcának ne vez t ék 'el. Hal4l~·le. évfordulój,~ Eger egy másik ut_cája az Egri Csil~agok utja nevet kapta. A Gardonyi Géza"'lltcaés
/ az Egri C$~llagok u~j a, 'GárdQnyi kertj é, virágos bokrai alatt ka-rolnak össze és tekintenek' alá a magasból a Gárdonyi életében és
halála után is m~gbeesU16 Egerre~

43.

A Gárdonyi Geza szinház
Eger város szinháza Gárdonyi Géza nevét viseli. 1955-ben
Gárdonyi Géza darabjával nyitotta meg kapuit~

~4. Gárdonyi Géza arcképe. /Biró Laj os festménye .•/
45•. Gárdllnyi ·Gé~a.szöD:ra~ IBudapeste'u a Bartok Béla utan.1

'.

Gárdonyi-ma,,1s-tW,litGjs,.-nevelóje a magyar ifjuságnalt. A magyar mult
ismer~tére, hagyományaink megbecsUlésére, ~ajtánk, népünk éJ'téke;:tésére ,tiszta,
egyszerfl magyar beszédre és gondolkodásra. tani tj4,'"
áldozatos, tettrekész hazaszeretetre lelkesit.i ifjuságunkat •.. _,r

"
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