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Dr. Vértes László* 
 

Gárdonyi Géza verseirıl 
– ajánlás biblioterapeutáknak  

 
 

Ez a könyv a könyvek könyve. 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak. 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
boldog aki rátalál! 
Szomjas lelkek forráskútja, 
hol pohárral Krisztus áll. 
 

Gárdonyi Géza 
 

Írás a bibliába 
Az Újszövetség könyve elé 

 
 
Gárdonyi Géza nevének hallatára a földi halandók többsége – csak – az Egri 

csillagokra gondol. Akadnak olyanok, akik ismerik más regényeit, novelláit. 
Bizonyára alig néhánynak jut eszébe: a költı Gárdonyi Géza kitőnı alkotó 
poeticában is. Szomorú a tény: versei győjteményes anyagát még nem adták ki. 
Kérjük sürg ıs pótlását – a közelgı évfordulók miatt is – minden illetékestıl. 
Köszönjük. 

Két olyan könyvem van, amelyekben költemények sorakoznak. Ezekbıl kit őnik 
a költı többirányú érzelmi elkötelezettsége. Néhány megállapítással szeretnık 
felkelteni a széleskörő érdeklıdést. 

Versek – drámák (Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1966.) 
A tanítók és a lovászok. Konkrét eset alapján kritika: az elızı ezüst, az utóbbi 

arany érdemkeresztet kapott … 
Szerelmes versek. Annuska lelkem, Mariskámnak, Emeleti szép kisasszony, A 

leány búja, Vilma, Legszebb versem, Mikor itt vagy, Botanika. 
Este – az utolsó versszak: 

Harangoznak. Aztán csönd lett a világon. 
Álomszellı lengett át minden főszálon.  
Nem hallatszott más, csak a fák susogása; 
s egy-egy cserebogár édes-bús dongása. 

Jeles személyiségekrıl 

                                              
* fıorvos, egyetemi oktató, biblioterapeuta, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja 
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A lengyel határon, 1703. (II. Rákóczi Ferenc, Korvin János, Tolsztojnak). 
A falu 
Levél a tanyáról, A falu visszhangja, Göre Gábor nótái, Falusi nóták, A falu 

reggel. 
Az ország 
Éjjel a Tiszán, A Margitszigeten, A Zugligetben, Villamoskocsin. 
Család 
Paizs Anna, Levél a fiamnak (Szılısgyörökre) 
Hangulatos sorok, szép életképek, jó rímek, könnyen folyó gondolatok. 

Gárdonyi Géza birtokolja a költészetet is. 
 
Természetesen szubjektív elemek is vannak a mővészi alkotások megítélésében. 

A mondás azonban igaz: a legfontosabb objektív tényezı a szubjektum. Mindezek 
alapján különösen kedves számomra: 

 
 

 AZ ÖREGHONVÉD 
    

 Öreghonvéd fakó, panyókás sipkában  
ballagdál az utcán csöndes egymagában.  
A szakálla fehér; a keze remegı.  
Meg-megáll s kitér, hol sok a járókelı ;  
botra támaszkodik, és néz szomorúan. 
Oly idegen köztünk, oly fáradt, bágyadott!  
... Ha öreghonvéddel találkozol, fiam,  
térj ki, és emeld meg szépen a kalapod ! 
 

Lásd, ez az öreg is gyermek volt hajdanán,  
eleven, mint te vagy, s tekintete vidám;  
orcáin a tavasz rózsái virultak;  
szólíták öcsémnek, fiamnak, ifjúnak.  
Haj, de zivatar jött az ı tavaszára:  
megrendült az ország, s ı kardot ragadott ...  
... Ha öreghonvédnek pillantasz arcára,  
emeld meg, fiacskám, szépen a kalapod! 
 

Ez öreg bácsinak fiatal korába 
gyulladt ki nagy lánggal az ország határa, 
s dılt ránk a sok gyilkos rabló, vad haramia; –  
fejünkre megkondult a halál harangja.  
A hazát menteni elıállt a bátor,  
s hej, sok mezı ivott piros vérharmatot ...  
... Ha öreghonvéddel találkozol bárhol,  
emeld meg, fiacskám, szépen a kalapod! 

 Bizonnyal volt egy ház, ahol az ı nevét  
 esténkint térdelve, könnyezve rebegék.  
„İrizd meg, jó Isten, a harcban apánkat!"  
S ı is imádkozott: „İrizd meg hazánkat!"  
Ki tudja, hogy fakó, régi atillája 
hány mély sebet takar, mit a honért kapott ...  
... Kegyelettel nézz a vén honvéd arcára,  
s emeld meg, fiacskám, szépen a kalapod! 
 

Tudod-e, mit jelent: Isaszeg, Branyiszkó, 
Kápolna, Segesvár, Budavár, Nagysalló?  
Ez az öreghonvéd beszélhetne róla!  
De hallgat ı. S hallgat a zöldelı róna.  
S tudod-e, mit jelent Nájgebájde s Arad,  
Kufstejn és Josefstadt? - Jobb is, ha nem tudod ...  
... Mikor eléd kerül egy ily rokkant alak,  
emeld meg, fiacskám, szépen a kalapod! 
 

Lásd, az öreg ember olyan, mint az árnyék,  
melynek napja lement, de valamit vár még:  
nem tılünk, nem is a nemzet királyától,  
csak a halált várja Istentıl magától.  
... Ha nem is ismered, sohasem is láttad,  
köszönj neki, fiam, mint öregapádnak,  
akár jó ruhát hord, akár koldusbotot ...  
emeld meg, fiacskám, szépen a kalapod! 

 
1848-1849., emlékezés, megrendítı emlékeztetés. 
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 KEZDİ TANÍTÓNAK 
    

 Mikor elıször lépsz az iskolába,  
legyen arcodon Jézus nyájassága: 
szólítsd köréd a kisgyermekeket,  
és simogasd meg kezecskéjüket. 

 S ha látsz közöttük rútat, rongyosat,  
gyermeki arccal búbánatosat, 
ismerd meg benn' a korán szenvedıt, –  
s öleld magadhoz, és csókold meg ıt. 

 

———————   � �   —————— 
 

A másik könyv: Gárdonyi Géza, Útrakészülés. Istenes versek. Az Apostoli 
Szentszék könyvkiadója, a Szent István Társulat Budapesten, 2007-ben adta ki. 
Nagyon jó cselekedet volt! Egyúttal örülök, hogy az Elıszó szerzıje az író-költı 
dédunokája, Keller Péter. Példát ad, tanulságot, milyen elıszó ad mértéket. Méltat, 
családi történéseket említ, versszövegeket közöl. Meghatározza dédapja szellemi 
lényegét: „Gárdonyi Géza nem a kritikusoknak írt. İ tanítani és nevelni akarta 
nemzetét a mőveivel. Szolgáló ember volt.” 

 

Az egyik vers: MI A BOLDOGSÁG? Részlete: 
 

– Mi a boldogság, jó anya? 
– Csitt! Felébred a kisbaba! 
İ lesz, ı a boldogságom: 
ha majd jönni-menni látom; 
ha majd nagy lesz, mint az apja; 
ha a sors el nem ragadja. 
 

Az édesanya iránti mély szeretet hatja át a költı szívét. 
 

 ESTI HARANGSZÓ 

    
 Szép májusvégi estén egyedül 

ülök a kertben. S nézem, mint merül  
az égi nap a földi kék homályba,  
a hegyek ibolyaszín fátyolába. 
A völgyben lenn, már feketül az árnyék.  
Elcsöndesül az emberlakta tájék.  
Csillag ragyog a Mátra tetején,  
A távolból harangszó száll felém: 

Üdvözlégy Mária! 

 Óh gyöngyvirágok, rózsák, liljomok!  
Leheljetek az égbe illatot!  
İ bizonyára ismert titeket,  
mikor e Földön járt közöttetek,  
s hozzátok hajolt és szólt édesen:  
„Kedves virágom, rózsám! szegfüvem!"  
Ma is szeretı szemmel néz le rátok,  
Virágajakkal ti is susogjátok: 

Üdvözlégy Mária! 
 
Az elsı és az utolsó versszakot csatoltuk. Az egyik legszebb Istenes vers. Érzıdik 

a mély szeretet, elénk tárul szerzıje lelke. 
 

———————   � �   —————— 
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Győjteményemben még vannak költemények, különbözı forrásokból. Remélem, 
lesz kiadó az összes vers csokra számára. Kérem, várom, köszönöm. 


