
Kárpáti Aurél, eredeti nevén Gung’l Aurél Mik-
lós 1884. december 5-én született Cegléden. 
Apja Gung’l Ignác, anyja Neilhübel Gizella. A 
Nürnbergből Budára, majd Ceglédre települt el-
zász-lotharingiai eredetű kereskedő-iparos család 
büszke volt a francia ősökre. Nevükben sokáig 
megőrizték az eredeti aposztrófot (Gung’l). 1809-
ben született Gung’l József Európa-szerte ismert 
karmester és komponista volt, a Straussok vetély-
társa, porosz királyi főzenei igazgató, aki együtt 
koncertezett Liszt Ferenccel is. Innen eredhet a 
család hagyományos, zene iránti szeretete. Emel-
lett a festészet iránti érdeklődése is családi hagyo-

mány. Kárpáti gyermekként sokat időzött roko-
nánál, Réthy Lajos festőművésznél, majd a polgá-
ri iskolában tőle tanult rajzolni. 

Gung’l Ignác a nagy, ötemeletes gőzmalom köny-
velője volt, és egy boltot is működtetett, a Pesti út 
és az akkori Szelei út (ma Szent Imre herceg utca) 
sarkán. A hosszú ház mélyen benyúlt a Gubody 
utcáig. Mazsolát, kávét, fűszerszámot, déligyü-
mölcsöt és puskaport egyaránt lehetett vásárolni. 
Kezdetben a Kisfaludy és a Rákóczi út kereszte-
ződésében álló családi házban laktak, majd kiköl-
töztek egy vasúthoz közeli házba. 

Kárpáti Aurél élete 
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A Vándor visszanéz… 

Kárpáti Aurél élete és a Kárpáti Aurél 
Irodalmi Asztaltársaság története 

„Cegléd – bölcsőm neve ez a név. Álomba ringató és sírig elkísérő, 
szinte egy velem. Mintha az első szó lenne, amit megtanultam, hogy 
soha többé el ne felejtsem. Hat betűjébe ott van belezárva induló életem 
tizenöt esztendejének minden fölsajgó emléke. Ha kimondom, úgy ér-
zem, már szalad is velem a vonat. Haza, hazafelé…” 
(Kárpáti Aurél: A vándor visszanéz) 

\££¯�±��နဓ��¯���������ó 
�¯�¡�နဓ����£�±¡��ó¡� 

Gung’l György – Kárpáti Aurél nagyapja  Gung’l Ignác – Kárpáti édesapja  



19 éves korában, nevét magyarosítva, Kárpáti 
Aurél néven került az esztergomi bencés gimná-
ziumba. Itt érettségizett, majd elvégezte az eszter-
gomi tanítóképzőt. Volt segédkántor Nagykőrö-
sön, tanító Kerepesen, újságíró, lapszerkesztő, a 
Színművészeti Iskola tanára. 

Budapestre kerülvén, Ady hatására versírással 
kezdett foglalkozni. 1909-ben verseskötete jelent 
meg „Az én örökségem” címmel. Ezt követően 
már olvasottabb lapoknak, folyóiratoknak küldi 
munkáit: Ország-Világ, Vasárnapi Újság, Világ, 
Tolnai Világlapja, A Cél, Az Újság, Népszava. 

Évekig szerkesztette a Hét c. lapot. Kosztolányi-
tól és Nádai Páltól vette át a kritikai rovatot, 
melybe kritikákat és recenziókat írt a művészeti 
élet valamennyi területéről: könyvekről, színházi 
előadásokról, operáról, kiállításokról, koncertek-
ről. Korai írásai végén gyakran használt álnevet. 

Halasi Andorral 1910-ben megalapították a Kriti-
ka c. folyóiratot. Sokoldalú érdeklődése megma-
radt, irodalmi, képzőművészeti, zenei témájú re-
cenziók mellett főleg színikritikákat írt. Ebben a 
műfajban jutott a legmagasabbra. 

Hogyan lett belőle színikritikus? Erre a kérdésre 
egy 1962-ben megjelent interjúban így válaszolt: 
„Ezt csak úgy lehet csinálni, hogy szerelembe esik az 
ember a színházzal. Én szerelembe estem.” 

Magvas, lényegre törő kritikáiban hű és nagyon 
pontos képet adott az előadásokról. A magyar 
színjátszás hiteles dokumentátoraként tartották 
számon. Írásai valóságos irodalmi miniatűrök, 
melyek országos hírnevet szereztek neki. A lap 
rendszeresen közölte az aktuális napi események-
hez fűzött glosszáit is. Legközelebbi kortársra 
volt Adynak, Babitsnak, Kosztolányinak és Ju-
hász Gyulának, Tóth Árpádnak, de nem tartozott 
a nyugatosok nemzedékéhez. 

Fővárosi napi- és hetilapok munkatársaként sokat 
dolgozott, így a Magyar Szemle, a Hazánk, az Új 
Idők, a Nyugat, A Hét, A Nap számtalan bírála-
tot, verset, elbeszélést közölt tőle. Mint színházi 
kritikus, a korabeli színházi és irodalmi életben 
jelentős szerepet töltött be. 

Később drámaírással próbálkozott: a Kőműves 
Kelemen c. művét be is mutatta a Nemzeti Szín-
ház 1917-ben. 1922-től főmunkatársa volt a Pesti 
Naplónak. 

Kárpáti Aurél írói és kritikusi alkatának kiformá-
lódására két irányzat hatott erőteljesen: a poziti-
vizmus és az impresszionizmus. Az alkotás folya-
matában kiemelkedő szerepet játszott az intuíció. 
Művészeti kritikáinak sikere abban rejlett, hogy 
valójában nem is kritizálni akart, hanem előadni, 
megosztani az élményeit, benyomásait, amelyet 
egy-egy színházi darab, irodalmi alkotás váltott ki 
belőle és mindezt irodalmi esszé formájában írta 
meg. 

Kárpáti megírta a nagy magyar színészegyéniség, 
Megyeri Károly pályáját, valamint Katona József 
r e g é n y e s  é l e t r a j z á t .  S h a k e s p e a r e -
tanulmánykötetete is jelent meg. 

ၺ န � � � � � �  ���န�Ä¨������ၾန�£¯±�� 

Czeglédi Hengermalom 

Kárpáti Aurél édesapja sírjánál 
Gung'l Ferenc—Gung'l Ignácz testvére—1935, 

Zsámbék 



Munkássága 

1959-ben Cegléd megünnepelte Kárpáti Aurél 75. 
születésnapját: többek között Sárkány József, 
Dékány István, Szomorú István, Szalkai Miklós is 
köszöntötte. Az író így köszönte meg a megemlé-
kezést: 

„Igen tisztelt Közönség – ha szabad úgy mondanom – 
Kedves Barátaim! 

Én most először vagyok 75 éves, és így nem nagyon tu-
dom, hogy mit kell ilyenkor mondani, mert nagyon meg 
vagyok hatva, amikor ott kapom meg életemnek munkás-
ságáról a felmérést, ahol születtem! Abban a városban, 
ahonnan a múlt század végén elkerültem, mint ifjú ember. 
Kimentem a világba, és azóta sok-sok minden történt 
velem. de nem akarom ezt az elérzékenyült hangot folytat-
ni. de bármilyen megpróbáltatásokon is mentem keresztül, 

azt elmondhatom, hogy Ceglédet mindig a szívembe zár-
tam. Mindig úgy jöttem, hogy valóban hazajöttem…” 

1963. február 7-én hunyt el Budapesten. Ikvai 
Nándor így emlékezett rá: 

„Tegnap temettük, döbbent némasággal álltunk a sírnál, 
számonkérve magunktól, vajon becsültük, szerettük-e úgy, 
ahogyan Ő szerette szülővárosát. Cegléd, e kedves, hat 
betű, szinte egy velem – írja egyik regényében. Most is 
hazafelé indult, amikor kiesett kezéből a toll.” 

A Farkasréti temetőben található sírján ez olvas-
ható: „Nincs több mese, nincs több szélmalom!” 

Huszonkét kötete jelent meg: regény, vers, novel-
la, színházi és irodalmi esszékötet. Tanulmánya-
inak, kritikáinak száma meghaladja az ezret. Író, 
költő, a színpad mestere és kora legnagyobb ma-
gyar kritikusa. Kárpáti műveiben mindenki meg-
találhatja az alkatának megfelelő örömök ízeit: a 
festői látású ember a leírások sokszínű pompáját, 
a muzsikus a zenélő hangú mondatokat, a roman-
tikusok és történelmi érdeklődésűek az ódon 
hangulatot öreg házakban, levendulaszagú szo-
bákkal. 

Tagja volt a La Fontaine Társaságnak, tudo-
mányos munkatársa volt a Magyar Nemzeti 
Múzeumnak. 1931-től másfél évtizeden át volt 
elnöke a Vajda János Irodalmi Társaságnak. 
Baumgartner-díjat kapott 1929-ben és 1936-
ban. Munkásságát 1960-ban Kossuth-díjjal is-
merték el. 

Az író ceglédi barátaival levelezésben állt, s ők 
becses irodalmi kincsként őrizték meg sorait, s így 
őrzi írásait, emlékeit, hagyatékát, könyveit a Ceg-
lédi Városi Könyvtár, a Kossuth Múzeum, és a 
régi ceglédi újságok. 

Hajdani szülőháza helyén emléktábla áll, amelyet 
minden évben születésnapján megkoszorúznak. 
A város utcát is nevezett el róla, szemben hajdani 
szülőházával. 

2017-ben az író unokája, Kárpáti Miklós Ceglédre 
látogatott és a Kossuth Múzeumban őrzött Kár-
páti Aurélhoz kötődő dokumentumok mellé 
újabbakat adományozott. 
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Ünnepi könyvnap – 1943 

Vajda János Társaság – Horváth Béla, Merényi Lea, Supka Géza, 
Veszprémi Lili, Rónai Móric, Pusztay Sándor, Hont Erzsébet, Péchy 
Blanka, Pápay Klári, Kárpáti Aurél (Készítő: ismeretlen, 1938.07.28. 

Forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum) 

 



Művei (válogatás): 

Az én örökségem (versek, Budapest, 1909) 
Éjszakai ballada. Novellák (Singer és Wolfner, 

Budapest, 1912) 
Budai képeskönyv (elbeszélés, Budapest, 1913) 
Három régi esztendő (regény, Budapest, 1918) 
A bihari remete és egyéb történetek (elbeszélés, Buda-

pest, 1920) 
Hamis tüzek. Kis regény (Népszava, Budapest, 

1920) (Világosság-könyvtár) 
Kaláris (versek, Budapest, 1921) 
Aquamanile. Regény (Kultúra, Budapest, 1922) 

(Magyar regényírók) 
A nyolcadik pohár (regény, Budapest, 1927) 
Tavaszi felhők az égen... Regény (Tolnai, Budapest, 

1927) (Tolnai regénytára) 
Új magyar líra. Fiatal költők antológiája. Összeáll. 

Kárpáti Aurél (Vajda János Társaság, Buda-
pest, 1934) 

Halottak, akik élnek. Huszonhárom magyar elbeszélő. 
Vál. Kárpáti Aurél (Est-Lapok, Budapest, 
1936) (Pesti Napló könyvek) 

A bagoly (Athenaeum, Budapest, 1937) 
Néma hegedű (elbeszélés, Budapest, 1943) 
Él még Bánk! Katona József (Szépirodalmi, Buda-

pest, 1955) 
A hollófürtű kedves – Történelmi miniatűrök 

(elbeszélés, Budapest, 1958) 
A vándor visszanéz (Magvető, Budapest, 1963) 

(elbeszélések, versek) 
Új magyar líra. Fiatal költők antológiája. Összeáll. 

Kárpáti Aurél; szerk. Téglás János; utószó 
Rába György (Ságvári Nyomdaipari Szakkö-
zépiskola és Szakmunkásképző Intézet–
Szikra Lapnyomda, Budapest, 1989) (Irodalmi 
ritkaságok betűhív kiadásban) 
 

Tanulmányok: 

A búsképű lovag – Irodalmi noteszlevelek 1911-1919 
(Budapest, 1920) 

A kételkedő kritikus (Budapest, 1928) 
A menekülő lélek (Budapest, 1934) 
Babits Mihály életműve (Budapest, 1941) 
Vaszary, 1941 (Petrovics Elekkel) 
A színház drámája (Budapest, 1947) 
Kultúra haláltánccal (Budapest, 1947) 
Örök Shakespeare (Budapest, 1948) 
Él még Bánk! (Budapest, 1951) 
Megyeri Károly (Művelt Nép, Budapest, 1956) 
Főpróba után – Válogatott színibírálatok 1922-1945 

(Budapest, 1956) 
Színház. Szerk., vál. Kenessey Béla (Gondolat, 

Budapest, 1959) 
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Könyvei 

Kárpáti szülővárosa iránti szeretete, ragaszkodása 
élete során változatlan maradt. 1963-ban megje-
lent életrajzi kötete, „A vándor visszanéz” is ezt 
tükrözi. Híven ragaszkodott mindig gyermekkora 
emlékeihez. 

„Drága széttört tükör – Cegléd. Szilánkjaid itt peregnek 
a szívem körül, és fájón karcolnak. Vérző kézzel szede-
getem most össze elhullott darabkáidat. Mindegyikteken 
réges-rég kilobbant sugarak visszfénye ég. Ennyi az egész, 
ami megmaradt. Sok vagy kevés? – ne kérdezd kedvesem. 

Nekem minden.” 

(Kárpáti Aurél: A vándor visszanéz) 



Kárpáti Aurél Irodalmi Asztaltársaság 

Kárpáti    Aurél    egykori   szülőháza   helyén,   a 

Rákóczi u. 19. szám alatt 1963. október első va-
sárnapján emléktáblát avattak. Hamarosan, 1964 
február 22-én a Kossuth Művelődés ház és a 
Róna Vendéglátó Vállalat támogatásával lelkes 
irodalombarátok megalakították a Kárpáti Aurél 
Irodalmi Asztaltársaságot. 

Az alapító tagok között volt többek között dr. 
Zoltán Zoltán és dr. Hajdú Endre egyetemi taná-
rok, Baldavári László közgazdász, Szalkai Miklós, 
Farkas László. 

A több mint 300 tagot számláló asztaltársaság 
célja a ceglédi irodalomkedvelők, amatőr írók, 
költők baráti összefogása, a város irodalmi életé-
nek támogatása volt. Rendszeresen szervezett 
irodalmi estekkel emlékeztek a híres íróra. 

A hatvanas években Csoóri Sándor, Tornai Jó-
zsef, Berda József, Simon István, Juhász Ferenc, 
Czine Mihály, Veres Péter is az Asztaltársaság 
vendégei voltak. 1964 októberétől a városi 
könyvtár keretin belül működött az Asztaltársa-
ság, de a vasárnapi klub délelőttöket továbbra is a 
Kossuth Szálló téli kertjében tartották.. 
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Nyugatosok Esztergomban (Forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum) 
Állnak: Szabó Lőrinc, Kárpáti Aurél, Laczkó Géza, Kosztolányi Dezső, Sárközi György. 

Ülnek: Babits Mihály, Babitsné és Kosztolányiné (Nincs minden személy azonosítva) 

Meghívók 



Újjáalakulás 

A Társaság Újbóli létrehívására az első lépést a 
város Művelődési Osztálya tette meg 1989-ben. 
Igy 1990. február 19-én néhány lelkes irodalom-
barát, többen az asztaltársaság régi tagjai közül, 
találkozott a Városi Könyvtárban, és kifejezték 
szándékukat a szervezet újjáalakításáról, Kárpáti 
Aurél Irodalmi Asztaltársaság néven. A célkitű-
zések között szerepel Kárpáti Aurél emlékének 
ápolása, Cegléd irodalmi, képzőművészeti , szín-
házi és zenei történetére vonatkozó dokumentu-
mok felkutatása, a hagyományok ápolása, a tehet-
ségek felkarolása, a város kulturális és természeti 
környezetének védelme, a nyilvánosság biztosítá-
sa, tájékoztatók, kiadványok megjelentése. 

A megalakulást követően minden hónap első 
hétfőjén a Városi Könyvtárban került sor a Társa-
ság összejöveteleire. A könyvtár vállalta a fenntar-
tást és működtetést. Programjaik között szerepelt 
könyvbemutató (Mácz István, C. Fehér Ferenc, 
dr. Surányi Dezső, Kürti Béla, Besze Imre), kép-
zőművészeti kiállítások (Csurgai Ferenc, Kaczúr 
Pál, Patkós Győző, Nagy László Lázár), ceglédi 
színészek estjei (Szervét Tibor, Gruiz Anikó, Si-
vók Irén). Az ülések nyitottak voltak a nagykö-
zösség számára. Minden alkalommal meghívók, 
plakátok, sajtóközlemények révén értesülhettek az 
érdeklődők a rendezvények témájáról, időpontjá-
ról. A megújult társaságból olyan szellemi műhely 
alakult ki, melynek tagjai Cegléd kulturális, szelle-
mi fejlődését szorgalmazták. 

1993-ban Sárkány József: Cegléd az irodalomban 
c. munkáját reprint kiadásban jelentette meg a 
Társaság, együtt a Ceglédi Városi Könyvtárral. 

2001-ben Nagy László Lázár új exlibrist tervezett, 
amit egy kötetlen a régi időket felelevenítő baráti 
beszélgetés keretében mutatott be az Asztaltársa-
ságnak. 

Az Asztaltársaság a 2000-es években ismét átala-
kuláson ment át. Új tagok léptek be és kialakult 
egy csapat, amely a helyi rendezvényeken való 
részvételén túl igényelte, hogy kívül lépjenek a 
város falain. Múzeumba, színházba, irodalmi tör-
ténelmi kirándulásokra jártak az elmúlt 15 évben. 
A hasonló korosztály, hasonló érdeklődés közös-
ségformáló erővel bír. Az 1964-ben megalakult 
Kárpáti Aurél Irodalmi Asztaltársaság szellemisé-
ge máig él tovább. 
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1966-ben a nevet Kárpáti Aurél Irodalombará-
tok Társasága névre változtatták. 

Az 1967-es közgyűlésüket, a nagy érdeklődésre 
való tekintettel a CVSE labdarúgó pályán tartot-
ták meg, a Ceglédi Vasutas-Fiorentina meccs 
után. A kitöltött heti totószelvény belépőjegyül 
szolgált, este fáklyás díszőrség és szavaló verseny 
volt az emléktáblánál. 

Az irodalmi asztaltársaság Ex Librisét Kaczur 
György tervezte, ami egészen 2001-ig szolgált a 
társaság rendezvényeinek, meghívóinak jelzésére. 

A megalakulás ötödik évfordulóján „Homoki 
Helikon” címmel a Társaság emlékünnepséget 
rendezett a Művelődési Központban, ahol Kárpá-
ti Aurél özvegye és fia is jelen voltak. 

A hetvenes évek elején a Róna Vendéglátó Válla-
lat átszervezése után megszűnt a Társaság szerve-
zője, mecénása lenni, így a Társaság nem működ-
hetett tovább.  
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Meghívó—1990 

„A Kárpáti Aurél Irodalmi Asztaltársaság 
2002-ben kezdte el az un. irodalmi-történelmi 
kirándulásokat, mindamellett természetesen ma-
radtak a könyvbemutatók, irodalmi estek, hiszen 
a rendezvények továbbra is közösek voltak a 
könyvtárral, s a társaság stabil magját képezte e 
rendezvényeknek. Célunk volt egyrészt növelni a 
taglétszámot, bevonni minél több érdeklődő olva-
sót, s egy igazi közösséget létrehozni, ahová jó 
tartozni, ahol a közös érdeklődésen túl a barátság 
is fontos. Ehhez kiváló színtereket adtak a közös 
„ruccanások”, ami mindig több volt egy átlagos 
városnézésnél, múzeumlátogatásnál. Versekkel, 
felolvasásokkal, énekkel, koszorúzással, játékos 
feladatokkal tettük színesebbé, maradandóbbá a 
kínálkozó élményeket. Később Nagy László Lá-
zár utastársunk grafikákkal örökítette meg ezeket 
az utakat, ami az üveggolyókon túl – amit mindig, 
mindenki megkapott – helyett kapott mindenki 
„emlékeztetőjében”. Hat éven keresztül Praz-
novszky Mihály irodalomtörténész humoros kala-
uzolásával róttuk ezeket a felejthetetlen utakat, s 
később is összehozott a jósorsunk olyan vezető-
vel, akihez visszatértünk, s aki szívesen vállalt 
bennünket. 

Határon túl bebarangoltuk Erdélyt, Kárpátalját, a 
Felvidéket, Szlovéniát, Ausztriát, előttünk áll egy 
Délvidéki út tavasszal. Országon belül minden 
megyében jártunk, néhányat kiemelve: Szabolcs-
Szatmár-Bereg (Kölcsey, Móricz, Bessenyei, 
Krúdy nyomában), Nógrád (Mikszáth és Ma-
dách), Borsod-Abauj-Zemplén (Kazinczy), Bács-
Kiskun (Petőfi), Tolna (Babits, Garay), Békés 
(Erkel), Somogy (Berzsenyi, Fekete István). 

Újra és újra lenyűgöz ennek a közösségnek a po-
zitív kisugárzása, melyet egy-egy alkalmi idegen-
vezető, múzeumi, könyvtári munkatárs is észre-
vesz, s ettől a kölcsönhatástól válnak egészen 
különleges élménnyé útjaink.” 

Molnárné Vida Anna 
Nógrád – Praznovszky Mihály irodalomtörténész – idegenvezető  

Kárpátalja – 2005  Meghívó—Ünnepi könyvhét—1996 
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