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Hogyan alkalmazta Gárdonyi 

Géza a minıségfejlesztési 

módszereket

Keller Péter
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Alapfogalmak 
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Szeretet 

� Örök kategória 
� Apám síriratából elég lett volna ez az egy sor: 

"Porrá válik-e a szeretet is?"

� Áldozat
� Mértéke a szenvedés
� Mindent meg tud változtatni

� „Becsessé, érdekessé válik minden, ha valaki 
szereti. A szív nagy aranyozó”
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Rezgés

� A szeretethez kötött gondolati-szellemi 
élmény

� Új rácsodálkozás a világra, melynek hatása 
maradó

� Érzés, érzelem, extatikus állapot
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Karakter

� Amin keresztül a mondanivaló eljut az olvasóhoz
� „A történetet elfeledjük... de a karaktereket nem. Tehát nem a 

mese gazdagít bennünket, hanem egy lélek megismerése .”
� „Öröm és érdekesség egy új karakterrel való megismerkedés 

izgalmainak, rezgéseinek végig élése, vele való azonosulás. A 
legnagyobb tehát, amit író alkothat, az új alak, amelyet 
elfeledni nem lehet .”
� „Az írómővészet fı munkája: felejthetetlen karakterek alkotása.”
� „Feledhetetlen mővet alkot, aki feledhetetlen karaktert alkot. Az idı

rostáján minden áthull, csak a karakter marad meg.”

� „Az írómővészetnek semmi fogása nem kelt s nem örökít 
bennem olyan rezgés t, mint a mővészien megjelenített 
karakter, vagy csak egy vonása is, mely jó és új .”
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„A mőalkotás egy szép rezgésnek a 

megörökítése. 

Egy lelki mámor feledhetetlenné tevése”
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Esztétika

� „Valójában nem rút semmi se, és nem szép semmi se, mert 
széppé és rúttá mindent a felfogás teszen. „

� Minden szép , amit szeretettel néz bárkinek a szeme
� „Legmagasabb rendő szépségek a nagy bajok, nagy jajok, 

lelki szenvedések, siralmak, tragédiák, kétségbeesések, 
vigasztalanságok.”
� „A szeretet mértéke a szenvedés!!!”

� „Szép az, amit, ha csak egy percre is, szeretünk, ami meleg 
érzés t kelt bennünk”

� „Szép: ami igaz !”
� „Csak az az örökszép, amit a szívünkkel olvasunk”
� „Az írómővészetben nem a szemnek megjelenı valaminek kell 

szépnek lennie, hanem a hatás nak.”
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Esztétika

� „Ami kedves , igen becses”
� „Ritka író, aki ilyet tud alkotni”
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„Az ideál : szeretettel nézı

valóság”



©Keller Péter

Irodalmi érték

� „Csak a mély, nagy érzés re fundált mő az örökkévaló”
� „Minden mőnek akkora az értéke, amekkora rezgés t kelthet a szívekben”

� „Csak a meleg érzés, megindulás, ihlet az értékes. A hideg rezgés, a borzalom nem.”
� „Örök mővek csak azok az irodalomban, amelyek minden korú, minden

mőveltségi fokú ember ben azonos rezgést keltenek. Tehát a nagy mélységő
mővek, az örök emberi érzések azon mővei, amelyek a végtelenség gel 
érintkeznek”

� „Minden, amiben lelkileg gyönyörködünk , kapcsol a végtelen séggel. 
Természeti szépségek, mővészi alkotások, költészet. Tehát amelyik nem 
kapcsol, nem érték”

� „Az örök mővekben minél kisebb a mőnek a térfogat a és minél nagyobb a mő
mögött érezhetı eszme , annál értékesebb az alkotás”
� „Az eszmei magvú történetkék is halhatatlanok... De csak úgy, ha nagy a mögöttes 

villanás. Nem az igazság megismerése szerzi a gyönyörködést, hanem hogy a 
történeten át meglátjuk, felfedezzük. Elménk mintegy cigánykereket vet”

� „Ami nem új , nem érték, tehát még mondatban is azt írd, ami szokatlan”
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A jó író

� „Mindenki élete erre a kérdésre felel meg: mit akar? A legtöbb 
ember kapni akar. Az igazi író azonban alkotni akar, vagyis 
adni . Minden egyéb mellékes neki. Ezért vagyok én feljebb 
azoknál, akik pénzeket, címeket, rangokat, állásokat hajszolnak, 
s errıl ismerem meg ıket, hogy igazi írók-e”

� „…az elbeszélı író és a drámaíró nagyságának mértéke, hogy 
hány olyan karakter t tudott teremteni, amely a köztudatban 
megmarad”

� „Az író hatalma nem abban rejlik, amit mond, hanem amit az 
olvasó fantáziájával mondat: ahogy az olvasó fantáziáját 
mőködteti”

� „Az író nemcsak akkor dolgozik, mikor ír, hanem amikor tanul is”
� „Az író nem színész . Mihelyt csináltság érzik a munkáján, nem 

hisznek neki.”
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Gárdonyi és a 

minıségmenedzsment



©Keller Péter

Plan

Do

Check

Act P – Plan : tervezés, elhatározás, a 
célkitőzésbıl, a vevık igényeibıl 
levezetve

A minıségfejleszı tevékenység alapvetı

módszere a Deming-féle PDCA ciklus

D – Do: a kitőzött feladat végrehajtása

C - Check az eredmények, 
következmények észlelése, 
információgyőjtés

A - Act a cél és az eredmény 
összevetése, elemzés, 
következtetés a terv módosítása
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A minıségmenedzsment elvei

� PDCA ciklus
� Plan: tervezz
� Do: hajtsd végre
� Control: ellenırizd
� Act: avatkozz be

� Gárdonyi minden 
kiadás elıtt átnézte, és 
sokszor átjavította 
mőveit
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A tervezés

� A vízó-miszzió-célok összhanja
� Volt jövıképe

� Hitt az örök életben
� Lelkiismerete elvei szerint élt

� Érezte és tejesítette küldetését
� Néptanító volt és maradt

� Mővészetének a szolgálat volt a célja
� Alkotni, vagyis adni
� Nemesebbé tenni az embereket
� Bemutatni, hogy a szeretet mindent meg tud változtatni, 

hogy a szív nagy aranyozó, hogy a kedvesség érték
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A tervezés/az olvasó

� Életvitelt tekintve
� Normális 

kapcsolatokban élık
� Szórakozni vágyók
� Áldozatvállalók

� Érzelmileg
� Érzık
� Szívükre hallgatók
� Szeretetre nyitottak
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A tervezés/az olvasó

� Értelmileg 
� Fantáziadúsak
� Gondolkodók
� Kreatívak
� Lényeglátók

� Alapvetı jellemvonásukat 
tekintve
� Általában egoisták
� Vívódók
� Hús-vér, végleteket 

megélı emberek
� Szélsıséges 

helyzetekben magukból 
kifordulók

� Önmagukat javítani 
erkölcsileg és 
szellemileg fejleszteni 
vágyók
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A tervezés/az olvasó

� Érdeklıdésüket tekintve
� Lelki, nem állati lények 
� Nyitottak a világra, az újra, de különbözı módon képzettek

� A népnek cselekmény kell, a nıknek szenvedély, a mőértınek 
karakter.

� Értékekre vágyók 
� Szépre vágyók
� Udvariasság, kedvesség, jóság, finomság után vágyók 
� Izgalmat kedvelık
� Karaktereket, érdekes figurákat kedvelık 
� A végtelennel kapcsolatba lépni vágyók
� Eszmékben hívı, szellemi emberek
� Krisztusra nyitottak, ıt befogadni képesek
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A tervezés/mőfajok/a vers

� „Örök öt alkotni csak versben lehet.”
� „A vers annál jobb, minél dalolható bb. A dal nem hal meg.”
� „A vers azért szebb dalolva, mert hatványozottá válik benne a rezgés .”
� „A zene azért a leghatásosabb a mővészetek között, mert legnagyobb 

benne a rezgés. Nem is egyéb, csak az.”

� „Minden strófának magában is mőremek nek kell lennie. Egy hibás 
gyöngyszem a füzéren: rossz fog a szép nı fogsorában.”

� „...van-e benne idézhetı mondás? Adsz-e verseddel valamit? Amelyik 
verseskönyv nem ad semmit az olvasónak, olyasmit, amit attól fogva 
magával hordoz mind életén által - elvetendı.”
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Tervezés/mőfajok/a regény

� „A miénknél különb szív a fıtémája a jó
regénynek. Nem azokhoz vonzódunk-e a 
való életben is, akik nálunknál különbek ész 
és erkölcs tekintetében? A gyermek is 
szívesebben játszik a nálánál okosabbal”

� „A regény is tanítómester . Aki ezt nem tudja, 
csak henyéknek szórakoztató szolgája! (De 
nem ismeretközlı mester, hanem szív- és 
karakternevelı.)”
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Tervezés/mőfajok/a levél

� „Egy sornak sem szabad ordinárénak lenni . A hosszú levél 
fecsegés. Szép levélnél többet ér egy szebb rövid. Örömet írj ! 
Mézet a szívnek, csemegét a hiúságnak! Adj !”

� „Mindig az ı érdekében írj . Ez legtöbbször ellentézis is 
egyúttal. Igen pompás dolgok kerekednek ki belıle. Tehát az ı
érdekében, még ha halálos büntetés elengedésére kérsz is 
kegyelmet.”

� „Az a levél a jó, amely másnap is jó .”
� „Minden levél éppen elég hosszú, ha egy kedves mondat van 

benne... Ha mégis elnyúlik a leveled, vedd ki belıle a 
legértékesebb egy-két mondatot.”
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A tervezés/a humor

� „A komikus mő értéke mindig problematikus. 
Csak az igen finom humor becses. Ha 
könnycsepp el van megszentelve.”
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Tervezés/lényeglátás

� „Meg kell várnod, míg nem pattan, mint a villamosszikra, a 
fundamentális ötlet , amelyre ráépítheted a mővedet.”

� „Találtam, hogy addig regény írásába bele ne fogjak, míg meg 
nem találom azt az egy mondatot, amellyel a tartalm a 
elmondható . S hogy annak a mondatnak nagy ellentézist kell 
kifejeznie.”

� „Ne fogj bele, amíg nem átlátszó az épületrajz , mert akkor 
nehezen dolgozol”

� „Ha már a fundamentum deszkáit leraktad, gyors riportstílusban 
írd meg az egészet, még a fıjelenetet is. Így a szerkezet 
egységes és könnyen áttekinthet ı.”

� „Több a fél az egésznél ! Hagyd el, ami nem lényeges!”
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Tervezés/mondanivaló

� „Vesd el, ha k ıbe vésni nem érdemes ! Vesd el, amivel nem 
vesztesz!”

� „Csak a legeslegjobb témáidat írd meg . Kifogysz már az életbıl.”
� „Minden olyan téma elvetend ı, amely nem a szívnek szól . 

Krisztusnak mily kevés mondása maradt fenn, de az mind a szívnek 
szól.”

� „Csak a szív történetét írd. Minden egyéb csak szalma!”
� „Csak érzelmi témáid legyenek! Az érzés csak érzéssel fogható fel. 

Nem elemezhetı, nem bontható.”
� „Vesd el, ami rezgés nélkül való.”
� „Csak egy-két feledhetetlen karaktered és egyetlen jelene ted 

legyen, amely melegít . Egy érdekes szépjelenet többet ér minden más 
tervezésnél. Megadja az elızményeket, és egységes a mő.”
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Tervezés/stílus

� „Világmegvetés, ócsárlás, leszólás márcsak azért 
is mellızendı, mert ugyanazt másnak látja az, 
akinek valami kellemes foglalkoztatja a fejét. A 
templomba menı menyasszonynak szép az az utca, 
amely egy elhagyott feleségnek rút.”

� „Ahogy a hegedőben a szép hang minden, írásban 
a mondat , amelynek szépségei: rövidség, 
könny őség, ellentézis, ellipszis, allúzió, épitet
rare.”
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Tervezés/A módszer

� „Ne fogj munkába, míg a fıfigurád lelki-karakterlap ját meg nem 
csináltad. Ez úgy kell, mint az építéshez a két tervrajz. Egyik a 
mese, másik a karakterek. Jobb, ha megállapítod elıre a 
dominánsot, a vörös fonalat.”

� „Sose készülsz el s kínosan dolgozol, ha az elsı fogalmazás
nem postamunka . Pihenhetsz azután. A vázolás után való
munka csak játék.”

� „Tehát ha azzal ülsz az íróasztalhoz, hogy regényt írsz, kezdd 
azon, hogy csak tizedrésznyire rövidített, egyjelenetes 
nagynovellának írod meg. Tehát igen elnagyoltan, igen 
vázlatosan; csak azt, ami a szívb ıl jön és a szívhez szólhat .”
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Ellenırzés

� „Én is megírtam összevissza mindent . Sajnos, csak ma (1918. okt. 
31.) eszméltem rá: minden témámban keresnem kellett volna, hogy 
méltó-e a megírásra.”

� „Ma gondoltam rá, hogy mily kevés karaktert állítok elı, s az élet sok 
mili ıje iránt vak vagyok .”

� „Hogy a külsıségekkel való erıkifejtés mennyire teszi értékessé a 
mővet, tapasztalhatod Zéta mőveden, ahol a kellékesre van bízva, 
hogy értékessé tegye a m ővedet . A Zéta hibája az volt, hogy több 
történt külsıleg, mint belsıleg. Többet írtam a szemnek, mint a 
szívnek .”

� „Az összes 1921-ig írt könyveid ember- s miliıfestései a "más szóval a 
szót" s a "múltja is adódjék" szerint újraírandók . Hiszen itt 
ragyogtathatod mővészvoltodat.”

� „Teljesen meg kell változtatnod az eddigi emberjelenít ı

jellemzéseidet .”
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Ellenırzés

� „Témádat bíráld meg egy asszony szívével , egy bölcs lámpásánál, és 
mondd el a történetedet felnıtteknek gyermekszobában !”
� „Örök mővek csak azok az irodalomban, amelyek minden korú, minden

mőveltségi fokú ember ben azonos rezgést keltenek. Tehát a nagy 
mélységő mővek, az örök emberi érzések azon mővei, amelyek a 
végtelenség gel érintkeznek.”

� „Verset éppenséggel nem volna szabad kiadnod, csak ha már évekig 
nem látsz rajta javítani valót.”

� „Nem szabad kiadnod olyan könyvet, amely az elıbbiekhez képest 
esés. Voltaképpen csak azt volna szabad kiadnod, amelynek 
elmaradásával vesztene az emberi mővelıdés.”

� „Halál után nincs javítás, csak bírálat. Ha a mő örök, a hibája is örök.”
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Együtt élt a mőveivel
Regények Elbeszélések Versek Drámák Mőfordítások Görék

1884
1885
1886 Álmodozó szerelem (Gyıri Közlöny) Szerelmes történetek
1887
1888 Cyprián Száz novella Vallomás Divatgróf
1889
1890 A legfeketébb Afrikában (Mummeri Róbert) Figurák
1891
1892 Göre június 6.
1893
1894 A lámpás, Novellák, Tárcák, Parlamentünk jeles figurái Április
1895 Pöhölyék Göre
1896 Ygazság a földön Pokol Göre
1897 Két menyasszony Göre
1898 Dávidkáné Az én falum Göre
1899 Egri csillagok Göre
1900 A bor,  Karácsonyi álom
1901 Láthatatlan ember
1902
1903 A hatalmas harmadik, Gyerekkori emlékeim Annuska
1904 Főzfalevél, nyárfalevél
1905 Az öreg tekintetes, Ábel és Eszter Fehér Anna , Zéta
1906 Két katicabogár Fekete nap
1907 Átkozott józanság
1908 Isten rabjai
1909 Mi erısebb a halálnál Falusi verebek
1910
1911
1912 Hosszúhajú veszedelem: Két szék között, Finum Ilka
1913 Te Berkenye Messze van odáig
1914 Aggyisten, Biri
1915 A kürt
1916 Szunyughy miatyánkja , Leánynézıben
1917
1918 Boldog halál szekere
1919 Bibi
1920 Ida regénye
1921
1922 Ki-ki a párjával
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Beavatkozás

� „Javításra id ıdet ne sajnáld . A javítás is 
alkotás. Gyöngy, gyémánt, ha csak borsónyi 
is, értékesebb magánál a koronánál. S ha 
egy nap csak egy gyémántszemet alkotsz is, 
egy mondatban vagy csak egy szóban: 
győrőbe illesztettél drágakövet.”
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Kontroll
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Herczeg Ferenc

� „A lelkét Apolló istentıl kapta. 
Magában járó ember volt, de nem 
aszkéta, inkább fölényes és derős 
horáciuszi bölcs. (…) (Pesti Hírlap, 
1922.október 31.) 
� „Vesd el, ha k ıbe vésni nem 

érdemes ! Vesd el, amivel nem 
vesztesz!”

� „Mindenki élete erre a kérdésre 
felel meg: mit akar? A legtöbb 
ember kapni akar. Az igazi író
azonban alkotni akar, vagyis 
adni . Minden egyéb mellékes 
neki. Ezért vagyok én feljebb 
azoknál, akik pénzeket, címeket, 
rangokat, állásokat hajszolnak, s 
errıl ismerem meg ıket, hogy 
igazi írók-e”

� Éltének a költészet adott súlyt, 
tartalmat, méltóságot. (Pesti Hírlap, 
1922.október 31.) 
� „A mőalkotás egy szép rezgésnek a 

megörökítése. 
Egy lelki mámor feledhetetlenné tevése”

� „Örök öt alkotni csak versben lehet.”
� „A vers annál jobb, minél 

dalolható bb. A dal nem hal meg.”
� „A vers azért szebb dalolva, mert 

hatványozottá válik benne a rezgés .”
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Herczeg Ferenc

� A saját tehetségét olyan áhítatos 
hittel hordozta magával, mint a pap 
a szent kelyhet. Úgy érezte, hogy az 
valami drága és ritka kincs, amely 
nem is az ö tulajdona, hanem azé
az istené, akit szolgálnia büszkeség 
és boldogság volt. (…) (Pesti Hírlap, 
1922.október 31.) 
� „Örök mővek csak azok az 

irodalomban, amelyek minden korú, 
minden mőveltségi fokú ember ben 
azonos rezgést keltenek. Tehát a 
nagy mélységő mővek, az örök 
emberi érzések azon mővei, amelyek 
a végtelenség gel érintkeznek”

� „Minden, amiben lelkileg 
gyönyörködünk , kapcsol a 
végtelen séggel. Természeti 
szépségek, mővészi alkotások, 
költészet. Tehát amelyik nem 
kapcsol, nem érték”

� Magyar volt. Költészetében a 
nemzeti elem nem programszerő
szándékossággal, hanem mint 
magától értetıdı ısalap érvényesül, 
akár az orosz íróknál. (Pesti Hírlap, 
1922.október 31.) 
� A magyarság nem kalapdísz, hanem 

a szíve mélyében viseli a magyar, 
mint tenger csigája, a gyöngyét. A 
magyarságunk érzése mélyen bent 
ég bennünk, hogy szinte magunk 
sem tudunk róla, mint a tőzhányó
hegyek, amelyek hideg kıhegyek, de 
egyszer megmordulnak. 
(Titkosnapló)
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Herczeg Ferenc

� Egyensúlyozott, egészséges 
lélek volt, minden írásából 
tisztaság illata és édes 
melegség árad. (Pesti Hírlap, 
1922.október 31.) 
� „Szép: ami igaz !”
� „Becsessé, érdekessé válik 

minden, ha valaki szereti. A 
szív nagy aranyozó”

� Világmegvetés, ócsárlás, 
leszólás márcsak azért is 
mellızendı, mert ugyanazt 
másnak látja az, akinek valami 
kellemes foglalkoztatja a fejét. 
A templomba menı
menyasszonynak szép az az 
utca, amely egy elhagyott 
feleségnek rút.”

� (…) A teremtésben az ember, 
az emberben a lélek érdekelte. 
Még történelmi mővei sem 
annyira a miliı, mint inkább a 
hısök érzelmi életének 
festésével jellemzik a kort, ami 
mindenképpen gyönyörő és 
nobilis módszer…” (Pesti 
Hírlap, 1922.október 31.) 
� „A történetet elfeledjük... de a 

karaktereket nem. Tehát nem a 
mese gazdagít bennünket, 
hanem egy lélek
megismerése .”
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Kosztolányi Dezsı

� „…Vannak viharos 
lángelmék, melyek 
magunkra döbbentenek, 
vannak hideg lángelmék, 
melyek a gyémánt 
ragyogásával tündökölnek 
élesen és keményen, s 
vannak prófétáló, útmutató
elırehajtó lángelmék is. 
Gárdonyi Géza más volt és 
sokkal több volt minekünk. 
İ a bájos lángelme volt…”
(Részlet gyászbeszédébıl, 
Pesti Hírlap, 1922 
november 3.) 

� „Ami kedves, igen becses”
� „Becsessé, érdekessé válik 

minden, ha valaki szereti. A 
szív nagy aranyozó”

� „A mőalkotás egy szép 
rezgésnek a megörökítése. 
Egy lelki mámor 
feledhetetlenné tevése”

� „Szép az, amit, ha csak egy 
percre is, szeretünk, ami 
meleg érzést kelt bennünk”

� „Szép: ami igaz!”
� „Csak az az örökszép, amit 

a szívünkkel olvasunk”


