
Készítette: 
Török ölők 
csapata GÁRDONYI GÉZA 

ÉLETÚTJA 

„Török ölők mi   
vagyunk, 
 Nyerni csak is mi         
fogunk,  
 Rá-rá-hajrá 7.a!!!!!!” 



GÁRDONYI GÉZA 
GÁRDONYBAN 



Gárdonyi Géza 

 

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 kőre s elmerengek hosszan 

az éjjeli csendben az alvó fa alatt. 

Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom: 

Balatont álmodom s melléje magamat. 



 Eredeti neve: Ziegler Géza 
 Írói álnevei:  Don Vigole, 

Göre Gábor, Mummery 
Róbert, Nemeskéry Sándor 
stb. 

 Született: Gárdony-
Agárdpuszta, 1863. 

  augusztus 3. 
 Szülei: Ziegler Sándor 

Mihály,Nagy Terézia 
 Vallása: Római katolikus 
 1864-.ig éltek Gárdonyban 
 A gárdonyiak iránti 

tiszteletéből nevét Gáronyi 
Gézára változtatta 
 
 

ÉLETÉNEK KEZDETETE: 



GÁRDONYI GÉZA 
TOVÁBBI ÉLETE: 



 Apja haláláig 16 településen 
fordultak meg. 

 Géza az 1874–1875-ös tanévben 
a sárospataki református 
kollégium tanulója volt.   

 1875. december 3-
án Tiszalúcon telepedtek le, majd 
a borsod–zempléni vidéknek 
búcsút intve 1876. április 1-jén 
visszaköltöztek a fővárosba.  

 Gézát 1876-ban a 
budapesti Calvin téri református 
gimnáziumba íratták be.  

 1878-ban letette érettségi 
vizsgáját, majd a betegségre 
hajlamos, gyenge fizikumú, 
vékonydongájú fiú mesterember 
ősei hagyományaival szakítva 
szeptemberben az Egri Érseki 
Római Katolikus Fitanítóképző 
Intézet növendéke lett. 

GYEREKKORA: 



Gárdonyi Géza 
Egerben 



A ház megvétele: 
1897. február 10.  

A költözés 
időpontja: 1897. 
június 22. 

A ház helye: 
Sáncnegyed: 
Hóhér-domb 

A ház típusa: 
tornácos 
parasztház 
 

A költözés 



Elvágyódás a 
nagyvárosból 

Rácsodálkozás 
Eger 
szépségeire 

Bródy Sándor 
baráti 
unszolása 

A költözés okai 





Bezárkózva 
Egyedül 
Ablaktáblákat 

zárva tartva 
Dohányozva 
Teljesen 

belefeledkezve 
a munkába 

Alkotási szokásai 



 Visszahúzódó, befelé 
forduló ember volt. 

 Öltözetével keveset 
törődő, szikár, barna 
bőrű ember volt. 

 Érzékeny volt, 
könnyen megsértődött.  

  Összetűzésbe került 
munkaadóival, 
szerkesztőivel és a 
darabjait színpadra 
állító színigazgatókkal 
is. 
 

Személyisége, Kinézete 



  1901-ben mutatták be 
először, azután újabb és 
újabb kiadásokban jelent 
meg. 

 Romantikus, történelmi 
regény. 

 Gárdonyi forrása: Tinódi 
Lantos Sebestyén Egervár 
viadaljáról írt éneke s az 
ebből készült Eger summája.  

 Utánaolvasott a kor 
történetének, kutatásokat 
végzett, foglalkoztatta a 
török kultúra, elutazott 
Isztambulba is a helyszín 
felméréséhez 

AZ EGRI CSILLAGOK 



 A lámpás 
 A láthatatlan ember 
 Isten rabjai 
 A bor 
 Ida regénye 
 Szunyoghy 

miatyánkja 

Főbb művei 



 Egészségi állapota romlott volt.  
 59 évesen halt meg 
 Szűkkörű temetés helyett a várban  
Helyezték el sírját. 
 

“Csak a teste” 
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KÖSZÖNJÜK A FIGYEMET!!!!! 



Gárdonyi Géza: 

 
Amint itt ülök 

 

 A mint itt ülök, s nézem arczodat, 

árnyék gyanánt száll rám egy gondolat: 

hogy egykor, édes Vilmám, angyalom 
eljön a tél, te gyönge liliom, 

s mindenre, a mi tavasszal virul, 

bimbózik, nyílik, s bájában pirul, 

a mit remekbe alkot a természet, 

havas lepellel száll rá az enyészet. 
  

Merengve nézem szelid arczodat, 

s napfény nekem egy másik gondolat: 

hogy a fehér haj illik majd neked, 

s kéken mosolyog rám akkor is szemed. 
"Kis Vilmám," - mondom akkor is neked: 

kezemben elfér akkor is kezed: 

a multról olykor elbeszélgetünk, 

s egymáshoz hajlik fáradt, ősz fejünk. 
 

 


