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Álom és valóság  

(Gárdonyi Géza valóságos arca) 

Keller Péter 

 

Az álom és valóság nagyon jó címe ennek az estének. Dédapám azt mondta „Rossz cím a jó 

művön olyan, mint elegáns emberen rongyos kalap, vagy márványpalotán zsúpfedél.”  

Hogy ez a mű jó lesz-e nem tudom, de a címe jó! Nem én adtam, de Péter ráérzett arra, amit 

Dédapám a Titkosnaplóban így fogalmazott: „…a legislegelső dolgod, hogy az ellentézis 

vonalát megállapítsd…” 

Álom és valóság. Mint ellentézis találó. Mondanivalóját tekintve azonban meghökkentő. 

Ugyanis nem az álom a jó, mint ahogy gondolnánk, hanem a valóság. Hegedűs Géza 1991-

ben A magyar irodalom arcképcsarnoka című munkájában Dédapámról leírt mondata, 

nevezetesen, hogy ő „a magyar irodalom egyik legzavarosabb lelki életű jó írója” számomra 

rossz álom, ugyanakkor tankönyvekben sokszor megjelenő „valóság”. 

Honnan eredhet ez az állítás? Egyszer utánajártam és végigolvastam a Dédapám halála és 

temetése közötti néhány napban a Pesti Hírlapban megjelent műveket. Minden nap írtak 

róla. Nyilván akkor fogy az újság, ha hírek vannak benne. Két igaz hír volt, meghalt és 

eltemették. De ezzel nem lehet megtölteni egy újságot. És akkor megjelentek az 

érdekességek, a féligazságok a tulajdonképpen egymásnak ellent is mondó állítások. Innen 

ered  az elvonulás félreértelmezése, az emberkerülés vádja, a misztikus sejtelmesség. Sajnos 

ebben a környezetben a titkosírása sem a zseniális újító képét festi elénk és a tetővilágító 

ablak sem arra utal, ami pozitív állításként is megjelenik: nevezetesen, hogy 

„dolgozószobájában minden a művészetet szolgálja”. Itt jelenik meg kétszer is spiritizmus: 

„szeretett spiritizmussal foglalkozni”, illetve „egész valójában spiritiszta lélek”, aztán az 

egyházellenesség és az, hogy nem szereti a papokat.  

Ezek után nézzük, hogy egri pap barátja Tordai Ányos ciszter irodalomtörténész mit mond 

róla: 

„A jó ember elsősorban jó édesatya volt.  

…jóbarát is volt. 

A sok hányódás, ínség, gyötrődés után is alapjában vidám és melegszívű ember maradt 

(…),mindvégig. Mint mindenki, aki nemcsak testi, hanem lelki életet is él. Az igaz, hogy ritkán 

nevetett. Inkább befelé mosolygott. De ha társaságba került, belemelegedett a hangulatba s 

rendesen ő vitte a szót. Tapasztalhatta mindenki, aki megfordult nála. Ha kedves vendége 

jött, hozatta azonnal a saját termésű «piros vizet» s vidám pohár s pipaszó mellett folyt a 

beszéd. Mert a pipa elválaszthatatlan jószág volt tőle.  



 

2 
 

Barátait, vendégeit szívesen látta, de ő maga nem kívánkozott a város utcáira, az emberek 

közé. Könnyen meg lehetne számlálni, hányszor ereszkedett alá 25 év alatt a házától levezető 

Hóhér-part nevezetű görbe utcán. Nincs megírva, de hiszem, sehol sem járt úgymondott 

bemutatkozó látogatáson.  

(…) 

„Igaz, hogy a spiritizmuson, Buddhán és tanításán keresztül…1897-ben az előbbi istentagadó 

már Krisztusról álmodik, már azt tervezi sírfeliratául: Hiszek egy Istenben és az örök 

életben…” 

Tessék figyelni az évszámra 1897!!! 

Érdekes a tetővilágító ablak története is: 

„Sokat emlegetett felülvilágító ablakát is azért gondolta ki íróasztal a fölé, hogy írószobáját 

teljesen elzárja kerttől-udvartól, ahol bizony édesanyjának apró jószágai nem igen 

respektálták a csend-parancsot.” 

Az apró jószágokról mindenki hallgatott.  

*** 

Dédapám egy rövid írásának A látás a címe. Ebben így fogalmaz:  

„Mindig jólesik a lelkemnek, mikor fiatal embereket látok úton, akár vasúton, akár 

országúton. Ezek azért utaznak, hogy lássanak. Föl vannak szerelve földképpel, 

messzelátóval, kalauzkönyvvel, jegyzőkönyvvel s a szemükben az élet szeretete mosolyog. De 

vajon van-e köztük csak egy is, akit akár a szülők, akár a mesterek megtanítottak volna látni? 

Mert más a nézés, meg más a látás. Nézni mindegyike tud. Látni nem. S bizony az utazók 

közül nem mindig az tér a tapasztalatok legtöbb kincsével haza, aki a távolból leghamarabb 

megmondta, hogy a toronyóra mennyi időt mutat, hanem sokszor az a vaksi utitárs, amelyik 

szemüveg nélkül még az ajtón is alig tud kimenni.” 

Én a mai estén az Önök „vaksi utitárs”-a szeretnék lenni. 

Dédapám nagy utazó volt. Sokfelé járt a világban és az országban is. A hatalmas harmadik 

című regényét például vonaton írta. Van egy kis könyvecskéje: Amit az útleíró elhallgat a 

címe. Ebben olvasom:  

„Amit az útleíró megír, nem magának írja, hanem a világnak. Szedeget hozzá a 

lekszikonokból, bédekkerekből, történelemből, sőt más tudós utazók könyveiből is. 

És kihagyja az írásából éppen azt, ami legérdekesebb: az életet. Az idegen ember életét, 

ahogy a maga kövei között, maga fái alatt, a maga valóságában, porában, szennyében, 

becsületességében, huncutságában vagy egyéb leveiben, páráiban, szagaiban látta. 
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S kihagyja a legeslegfőbb érdekességet: a maga mindenféle köznapi érdeklődéseit és egyéb 

izgalmait, történeteit. 

Már pedig ez az igazi érdekesség: az embernek az ember. 

Aki ír, nem erről ír. 

Aki beszél, erről beszél.” 

Hogy mit írt Hegedűs Géza és mit írnak a tankönyvek, lexikonok olvashatják.  

Én most beszédre készültem. 

*** 

Sokak számára ismert Zéta mondása: „Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem 

ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan.” 

Talán kevesebben hallották a szintén tőle származó mondást, amit a Fiaihoz írt: 

„Mikor híres ember arcképét nézzük, azt akarjuk látni, ami láthatatlan: a lelkét.” 

Ebben a tanácsban szintén nyomatékosodik, hogy más a nézés, és más a látás. Ez is 

ellentézis.  

„Mikor híres ember arcképét nézzük, azt akarjuk látni, ami láthatatlan: a lelkét.” Olyan 

szépen rímel erre a mondatra az Isten rabjai-ban az a jelenet, amikor Jancsi fráter Mária 

képét nézi és meglátja benne Margit arcát és megérti Margit életét: 

„….Odapillant, és ott is ragad a szeme. 

Álmélkodva látja, hogy a Mária-kép növekszik, szélesedik, terjedezik, világosodik; Márián a 

kék kendő halványul, fehérül, s változik fehérré, mint az apácák csuhája, skapuláréja; a fején, 

vállán meg változik feketévé, mint az apácák véluma, palástja. A bal kezében liliom. Illata is 

érzik. De hát hogy kerül a kezébe liliom? A képen nem volt azelőtt liliom. 

S a mellkép nőttön-nő, teljes alakká magasul. Napfényhez hasonló, remegő sugarak 

aranyozzák körül. Fején a keskeny korona tündöklik. S az arca is finomul, fehérül. Egyszer 

csak azt látja, hogy átváltozik az arc Margitnak arcává. 

De olyan álomi szépségű, mint amilyennek Margitot a beavatáskor látta. Még a szempillái is 

olyan árnyékosak. Ajkai mint vékonyka finom rózsalevél. 

Szent elrémüléssel bámul reá. 

Ávét rebegne. A nyelve nem mozdul. 

Borulna eléje, de mintha minden tagja ólommá vált volna. 
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Margit pedig lassan előleng a körüle lengő fényességben a kertből, s közelebb, közelebb... A 

nézése nyájas és jóságos és szomorkás, mint mindenkor. Fölemeli vékony kis kezét, mint 

amikor a pap áldásvetésre készül: 

- Jó fráter - szólal meg ismert kedves madárkahangján. - Mért homályos néked az én 

szenvedésem? 

Nem láttad-e, mily romlottságban él ez a nemzet? Mily állatiságba süllyedtek a dús 

főnemesek is? 

Nem láttad-e, mennyien jöttek a cifra, kevély és elhízott asszonyok a szigetre, ékszerekkel 

terhelten? Jöttek, jöttön-jöttek, jártak az én meglátogatásomra. Nem láttad-e, hogy 

megindulnak az én alázatosságomon, az én szegénységemen, az én ájtatosságomon? És nem 

láttad-e, mint hozzák el az ország minden részéből gőgös leányaikat, hogy az én példámra 

Isten felé nézzen legalább egy tagja a családnak? 

Nem láttad-e, hogy azok a lányok hogyan forgatták még a klastromban is a szülőik rangját, 

vagyonát, pompáját az elméjükben? S hogyan indult meg a lelkük a királyleány 

alázatosságának és ájtatosságának példáján? 

Nem láttad-e, hogyan terjedt az én imádságos, szent életemnek híre szét az országban? 

Hogyan ejtette gondolkodóba az állati tobzódásokhoz szokott szíveket? Hogyan ismerték 

meg kicsinységüket az én alázatos nagyságom láttára? Hogyan ismerték meg szívük 

keménységét, mikor azt látták, hogy én a legszegényebb betegen is magam töredelmével 

könyörülök? Hogyan néztek azután a földi kincseikre, mikor látták, hogy én rongyokat öltök 

fel és mennyei kincsekre szegzem a szememet? Hát nem láttad, hogyan fordult a testi 

világban élők lelke a lelki világ felé? 

Tusakodhatsz-e még azon, hogy én nem egy királyi férjnek éltem, és nem egy-két 

gyermeknek, hanem minden királyi asszonynál magasabban: az én Uram Krisztusom 

örökfehér jegyeseként, s minden kisdednek imádkozásra tanítójaként. S épp te sajnálsz-e, 

hogy nem palotában éltem? Avagy nem helyezed-e te is a méltóságos szép liliomot szemét-

földbe? S ha bárki is belép arra a rút helyre, ugye, nem a rútságokat látja ottan, hanem csak 

a liliom nemes fehérségét? De a te liliomod elhervad, én pedig, Istennek e földre ültetett 

lilioma, századokon át fehérlek majd a nemzet emlékezetében... 

A már említett pap barát és irodalomtörténész Tordai Ányos mondja: „Az (…) epikai hitel 

abban mutatkozik Gárdonyinál, hogy történeteinek alakjainak valamiféle nyomát mindig 

megtalálhatni élete folyásában.” 

Szerintem Margit élete és Dédapám élete mutat párhuzamokat.  

Dédapám Jézus-követő és Mária-tisztelő ember volt. Tizennyolc éves, amikor megfogalmazza 

életelvei között a Jézus követést. A halálos ágyánál ott voltak a ciszter papok. Az utolsó 

ember, aki Dédapámmal beszélt ciszter pap volt. Amikor kijött a szobából, azt mondta: ritka 
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tiszta lélek, Istenben bízó, szebb életre vágyó. Tordai Ányos aki azt javasolta, hogy a Bebek 

bástyába temessék másutt megjegyzi: :  „… mi egriek följebb nem vihettük, de a Jó Isten  

hisszük, még magasabbra vitte.” 

Ezek alapján nagyon remélem, hogy Margit és Dédapám egy helyen vannak. 

De menjünk vissza az idézett részlethez. A szituáció olyan, mint egy Szentségimádás: beszélni 

kezd a csend. Dédapám szerette átírni a bibliai történeteket, hogy mindenki megértse. Ez a 

jelenet rámutat az ima lényegére, nem én beszélek, én hallgatok, én figyelek és megnyílik és 

beszélni kezd egy másik világ. 

Azt mondják a Máriás lelkület lényege: szemlélni, befogadni az Istent és utána ennek a 

befogadott végtelennek a segítségével már másképp látja, értelmezi az ember a világot és 

erőt kap, hogy tegye, azt, ami a küldetése. 

Nem véletlen, hogy Mária alakjából rajzolódik elő Margit, aki Jézus jegyeseként feláldozza 

magát az országért, a magyarságért, azért, hogy az állati sorba süllyedt embereket felemelje. 

Margit a keresztény elit szimbóluma. Margitban túlcsordul az Isten iránti szeretet. Olyat tesz, 

amiről a környezete le akarta beszélni, ami miatt bolondnak tartották. Margit nem úgy élt, 

ahogy a világ elvárta tőle. Margit lelkileg sokkal igényesebb volt, mint a környezete, mint az 

őt kritizálók. Margit kockáztatott, volt bátorsága egyedül, azaz az Istennel előre menni, új 

utat törni, és íme halála után bebizonyosodott, hogy érdemes volt, lettek követői. Halála 

után a követők számára világossá vált, hogy Margitnak fel kellett áldoznia magát. És a 

csodálatos, hogy ez az áldozat - az igazi szeretet -az embert belül boldogsággal tölti el.  

Azt hiszem, nem teljesen megalapozatlan, hogy Margit alakjában Dédapámat sejtem. 

Dédapámnak is Máriás lelkülete volt, először hagyta, hogy betöltse az Isten és utána ebből a 

túlcsordult élményből alkotott. 

Tordai Ányos mondja: 

 „Mit jelent Eger Gárdonyi életében? A megtérést és a megérést. A gondviselő Isten 

visszahívta a pogány főváros útvesztőiből a templomos régi fészekbe. Majd húsz évvel előbb 

indult el onnan az öreg liceum tudásával és hitével vértezetten: most vissza kellett mennie, 

hogy magasra nőtt fája meg is lombosodjék, hogy semmivé törpült hite ismét az ég felé 

irányuljon. Mert ez történt Egerben. 

Dédapám elment Egerbe, hogy elcsendesedje, hogy találkozzon az Istennel, hogy 

túlcsorduljon vele és alkothasson. És a Gondviselés vele volt. Todai írja: 

Önzetlen, melegszívű embereket küldött hozzá jóbarátokul. És lassan-lassan erőssé fonódott 

a szál, mely egri azilumát az égboltozattal, az Istennel a másvilággal ezután már 

elszakíthatatlanul, összekötött. 

(…) 
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… egri jóbarátainak javarésze katolikus pap. Gyakori tárgyai a beszélgetésnek a szent biblia s 

a hitigazságok. Amazt is forgatja sokszor, ezeken is töpreng még többször. Folyosója falára 

maga festi Szűz Máriát a kis Jézussal. Hálószobájának éke Munkácsy Krisztusa. Ágya felett a 

megfeszített Jézus keresztje. Végrendelete azt kívánja: pap szentelje be sírját és a sírkeresztje 

ezt hirdesse: Csak a teste. 

(…) 

Örömmel kell azt hirdetnünk, hogy alig van Isten-hívőbb, Krisztus-szeretőbb, Mária-

tisztelőbb, másvilágban-bizakodóbb, tisztábbtollú és erkölcsösebb írónk Gárdonyinál. (…) 

keresett-kutatott, vizsgálódott szíve utolsó dobbanásáig. 

Hogy Margit alakjában benne lehet Dédapám, számomra Herceg Ferenc is igazolni látszik. 

Margit küldetését az Istentől kapta. Ez adott neki erőt a szolgálatra, hogy vállalja azt az 

életet, ami aztán másokat is vonz, mások számára is értékké, követendő példává válik. 

Herczeg Ferenc a Pesti Hírlapban írt nekrológjában így fogalmaz: 

 „Életének a költészet adott súlyt, tartalmat és méltóságot. A saját tehetségét olyan áhitatos 

hittel hordozta magával, mint pap a kelyhet. Úgy érezte, hogy az valami drága és ritka kincs, 

amely nem is az ő tulajdona, hanem azé az Istené, akit szolgálnia büszkeség és boldogság 

volt.  

(…)  

A teremtésben az ember, az emberben a lélek érdekelte.” 

Herczeg Ferenc a nekrológban rávilágít Dédapám magyarságára is – ez is hasonlóságot mutat 

Margit alakjával -, és milyen érdekes, hogy ő, aki ismerte pont az ellenkezőjét állítja, mint 

Hegedűs Géza. Herczeg Ferenc így ír: 

„Magyar volt. Költészetében a nemzeti elem nem programszerű szándékossággal, hanem 

mint magától értetődő ősalap érvényesül (…). Egyensúlyozott egészséges és becsületes lélek 

volt, minden írásából tisztaság illata és melegség árad.” 

Nekem érdekes felfedezés, hogy azok a kortársak, akik ismerték dédapámat egységes képet 

rajzolnak róla hitét, emberségét illetően. Tordai Ányost már említettük. Sajnos sem róla, sem 

Kosztolányi gyászbeszédéről nem nagyon beszélnek. Kosztolányi így búcsúzott Dédapámtól: 

„Az aki nemsokára beroskad ebbe a gödörbe sohasem félt tőle. Ő énekben vallotta, hogy 

„egy ajtó bezárul itt a földön és agy ajtó kinyílik ott az égben”, s tudta, hogy mindegy, akár 

az egri párnán” alszik, akár a sötét Halálnak a vállán, az álom nem lehet rossz. Mi azonban, 

kik itt állunk, tanácstalanok vagyunk. Csak veszteségünk nagyságát érezzük. Egy ember 

elmúlása mindig szomorú. De milyen végzetes, milyen tragikus az alkotó megsemmisülése, 

kit a természet ismeretlen, sohasem ismétlődő törvények alapján, vér sejtek titkos 

találkozása alapján teremt, s olyan egész, mint egy világ. Ó, egy világ dől itt romba. Vannak 
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viharos lángelmék, melyek magunkra döbbentenek, vannak hideg lángelmék, melyek a 

gyémánt ragyogásával tündökölnek élesen és keményen, s vannak prófétáló, útmutató 

előrehajtó lángelmék is. Gárdonyi Géza más volt és sokkal több volt minekünk. Ő a bájos 

lángelme volt. Úgy égett, mint egy családi lámpa. A magyarság, ez a nagy és boldogtalan és 

szétszóródott család az ő fényében ült együtt s most úgy rémlik, hogy a lámpa egy pillanatra 

elborul, s mi egy pillanatra sötétben maradunk. De csak káprázat az egész. Aki eltünt, 

mindent itthagyott és az olthatatlan olaj ég tovább. Lámpa, világíts nekünk. Jókai és 

Mikszáth társaságában Hatalmas Harmadik, ne hagyd el testvéreidet. Írók fejedelme, 

Láthatatlan Ember, kit alig láttunk életedben, s eztán testi mivoltodban soha többé nem 

láthatunk, lélek, légy most láthatóvá mindnyájunknak és maradj mivelünk,” 

Kosztolányi is egy örök életben hívő, magyarságért elkötelezett, a maga mindenki másétól 

eltérő útját járó emberként írja le Dédapámat. Érdekes, hogy Kosztolányi milyen 

ellentézisekkel emeli ki a báj értékét. A bájban is van tehát viharos erő, ami arra irányul, 

hogy magamra döbbenjek, a bájnak is van gyémántragyogású éles és kemény logikája, a 

bájnak is van prófétáló hatása, de a báj más és több. Abban más, hogy kimondva ki nem 

mondva, van benne szeretet, és azzal több, hogy kimondva ki nem mondva a báj a szeretet 

megnyilvánulásának egyik fajtája. 

Margitban is volt másokat magukra döbbentő erő, Margit életáldozatának is volt logikája, és 

Margit is prófétált életével. 

„Mert más a nézés, meg más a látás.” 

És „…az igazi érdekesség: az embernek az ember. Aki ír, nem erről ír. Aki beszél, erről beszél.” 

Kosztolányi a ravatalnál beszédet mondott!!! 

Kosztolányi olvasta Zéta mondását: : „Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. 

Ő az arca mögött van. Láthatatlan.” És Kosztolányinak sikerült az, amit Dédapám a Fiaihoz 

írt: „Mikor híres ember arcképét nézzük, azt akarjuk látni, ami láthatatlan: a lelkét.” 

Ebben a gyászbeszédben Kosztolányi lámpának nevezi Dédapámat, mely családi körben a 

magyaroknak világított, fényt adott és ezzel a fénnyel összeterelte, összetartotta a családot. 

Milyen szépen mondja, hogy a lámpa a halál után legyen mindenki számára látható. Jancsi 

fráter is a Mária kép alatt értette meg: „Míg meg nem hal, ne mondj boldognak senkit, csak a 

halálakor lehet latra vetni az embert.(Sir 11,28)”, ő is a halál után látta meg Margit igazi 

arcát. Kosztolányi tudta, az olthatatlan olaj ég tovább. 

Mi volt az olthatatlan olaj? Mi volt a fény? Kosztolányi biztos tudta, de nem mondta ki, vagy 

nem úgy mondta ki: az a fény, az a világosság, ami a Jézust követő embereket Mesterükhöz 

köti.  

Jézus saját maga szolgálatát abban látja, hogy világítson: „Én vagyok a világ világossága. Aki 

követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8,12). 
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Jézus azonban nemcsak magára mondja: „Én vagyok a világ világossága”, hanem az 

apostoloknak is ezt adja feladatul: „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14).  

Dédapám mint Jézuskövető ember azzal, hogy vitte a fényt apostolkodott. És ezt tudta 

Kosztolányi. Két írásában, a tanítókra és az írókra vonatkozóan beszél a lámpásról. 

Mese a szekérről című írása így hangzik: 

 „A kor szekere uj lovakat kapott. Mindenki örült ennek, mert századokon át nem haladt 

semmire se az emberiség. 

Csak még az elhelyezkedés kérdése volt hátra. 

- Én vagyok az első ember, - szólt a király. 

És beült a főülésbe. 

- Enyém a legfontosabb munka, - szólt az orvos. 

És melléje akart ülni a királynak. 

A pap azonban megakadályozta: 

- Én Jézust képviselem: nem ültettek talán a bakra! 

- Az igazság oszlopát én tartom a földön, - szólt a vitába elegyedve a bíró. 

- Nálam nélkül állat marad az ember! - fakadt ki a tanító. 

- Nálam nélkül meg szétesik az állam, - szólt a politikus. 

- Hátrább mindnyájan, - riadt föl a paraszt, - ha én nem dolgozom, nem esztek kenyeret. 

- Deiszen akkor én is odaülök! - rikoltotta a fazekas. Ha én nem csinálok fazekat, nem főzhet 

se a király, se a paraszt! 

Sokáig veszekedtek, míg el bírtak helyezkedni a szekéren. A gyeplőt végre is a politikus vette 

a kezébe, s az ostorral szólt bele a vitába. 

Csak egy ember hallgatott, s nem kapaszkodott sehova: az író. 

Mikor a szekér a sok lárma után megindulhatott, ő is megindult gyalog a lovak előtt. Vitte a 

lámpást, vízen, sáron, jó úton, rossz úton egyaránt: világított valamennyinek.” 

Az apostolkodás is rokon vonás Margittal. Margit is fény volt a saját korában, őt is azért 

látták meg, mert Krisztus fényével világított: példát mutatott. Mit is mondott Jancsi 

fráternek: 
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„Nem láttad-e, mennyien jöttek a cifra, kevély és elhízott asszonyok a szigetre, ékszerekkel 

terhelten? Jöttek, jöttön-jöttek, jártak az én meglátogatásomra. Nem láttad-e, hogy 

megindulnak az én alázatosságomon, az én szegénységemen, az én ájtatosságomon? És nem 

láttad-e, mint hozzák el az ország minden részéből gőgös leányaikat, hogy az én példámra 

Isten felé nézzen legalább egy tagja a családnak?” 

Margit tudta, mit miért tesz. Érezte küldetését, ma úgy mondanánk a hivatásának élt. Nem 

az elvárásoknak akart megfelelni, nem a királyi méltóságot akarta élvezni. 

És mit mond magáról Dédapám:  

„Az élet elhibázása (…), hogy sok ember nem azt választja foglalkozásának, amire született, 

hanem azt, amivel több pénzt kereshet. Én a népért születtem. A nép oktatója vagyok az 

íróasztalom mellett is.” 

Vagy másutt: 

„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..” 

Azt mondják, az elhivatott ember sikere, ha követik. Margitnak volt a klastromban követője. 

Ez éltette. A megszólásokat a maguk helyén tudta kezelni. 

Dédapámat sem kedvelték a kritikusok. A Titkosnaplóból látszik persze, hogy folyamatosan 

figyelemmel kísérte, mit írnak róla. Ugyanakkor világosan látta: „A világ szemében én csak 

kép vagyok. Egyiknek színes, másiknak csak árnyék; mindenképp csak annyira fontos, 

amennyire az ő élete érdekeit szolgálom, mint a citrom vagy a szőnyeg vagy a gyertya vagy 

egyéb tárgyak, amelyek a boltban megvehetők és használat után elvethetők.” 

Azt mondják a teológusok, aki igazán Istenhívő, annak szükségszerűen van elhivatottsága és 

fordítva, akinek van elhivatottsága, van Istene! Az elhivatott ember nem külső, hanem belső 

kényszerből tökéletesedik. De tökéletesedik, mert úgy érzi, hogy az hozzá tartozik a 

munkához. Azt írja a Titkosnaplóban: „Az író nemcsak akkor dolgozik, mikor ír, hanem amikor 

tanul is.” 

Dédapám 10000 kötetes könyvtárral rendelkezett. Ma közel ennek harmada van csak meg, 

jóllehet 1952-ben szinte az egész könyvtár még megvolt. Legtöbb könyv magyar de 

27%német, 23%francia. Hat nyelven olvasott: magyarul, németül, franciául, latinul, angolul, 

olaszul. 462 kötetben van bejegyzés: kék és piros ceruzás aláhúzás, margóra tett X. Ezeket a 

könyveket elemezték és nyomonkövették a bejegyzések melyik műben hol találhatók. 

Naprakész volt a magyar irodalomban, a világirodalomban. Hat nyelven olvasott. Foglakozott 

filozófiával, valláselmélettel, természettudományokkal, darwinizmussal, rendszertannal, 

pszichológiával, társadalomtudományokkal, közgazdaságtannal, történettudománnyal. 
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Ő maga számára állította fel a mércét, nem a kritikusoknak akart megfeleni. A hivatás iránti 

elkötelezettsége sarkallta. 

A Szunyoghy miatyánkja keletkezéséről Dédapám folyóírásos naplójában ez állt: „1913. július 

8. A pozsonyi temetőben egy fiatalembert találtak. Pisztoly hevert mellette. A mellén seb. 

Mellette egy könyvem, s rajta ceruzával ez a jegyzet: Ez a könyv csaknem visszatartott az 

öngyilkosságtól. Nem írta az újság: melyik könyvem volt az. De én mindjárt arra gondoltam: 

hogyha ez a könyv csaknem visszatartotta a maga meggyilkolásától azt az embert, írhatnék 

talán olyan könyvet, amely bizonyosan megtartja sokakban az életet…" 

Nehéz itt nem meglátni az elhivatottságot. Nem elég, hogy majdnem megmenekült egy 

ember. Olyan könyvet kell írni, „amely bizonyosan megtartja sokakban az életet.” Ez a 

mondat felfogható Dédapám arspoetikájának is.  

A Titkosnapló több fejezete mutatja, mennyire próbálta magát szakmailag tökéletesíteni. Egy 

irodalmi mű maradandóságát három feltétel teljesülésében látta:  

1. mindenkihez szól,  

2. mindenki egyformán érti,  

3. mindenkit közelebb visz a végtelenséghez, az Istenhez.  

Dédapám élete Margitos élet. Nem lehet, hogy csak a mű szolgáljon, az írónak is szolgálni 

kell. Nem az olvasó van íróért, hanem ő van az olvasóért és felelősséggel tartozik iránta. Meg 

kell találnia azt a nyelvet, azt a formát, amivel el tudja érni embert nemesítő célját. Mert ezt 

a célt viszont meg kell valósítania. Nem csak a tartalomnak és a formának kell egységben 

lenni. Az írónak át kell éreznie az apostolok felelősségét és fel kell vállalnia az apostoli 

munkát, hiteles személyével kell a mű mögött állnia.  

A Titkosnaplóban így ír: „Az író nem színész. Mihelyt csináltság érzik a munkáján, nem 

hisznek neki.” 

Az elhivatott író nem érez félelmet, mert neki öröm, ha más is nemesíti az olvasót. Nem 

féltette írói tudását. Halála után a Pesti Hírlap is megemlékezik arról, hogy „a magyar 

irodalom fejedelme (…) jóságos, szerény, bátorító szóval fogadott minden tehetséget”,1 

szerette a fiatalságot, nem egy író őriz tőle levelet bíztató baráti sorokat.  

Talán kevesen gondolnák, de Karinthy Frigyes is azok közé tartozott, akik örültek Gárdonyi 

bíztató szavainak.  Ő így emlékezett: „…a New York kávéházban... Tudom is, ki mutatott be: 

Bródy Sándor. Gyere csak ide, fiúkám, tudod-e, ki ez az úriember? Nem tudod? És hebegem a 

nevem, és egy vékonyka, alacsony, vörnyeges bajszú, kék szemű iparosféle bácsi kicsit 

felemelkedik. Egy percre megengedik, hogy leüljek, pohár vizet iszom. Gárdonyi udvariasan 

bátorít, hogy jól tudja, ki vagyok, s ha Egerben járok, látogassam meg… Elfogultan hebegek 

köszönetet, hálás közönsége vagyok Göre Gábor-nak, de már akkor inkább a Láthatatlan 

                                                           
1 Pesti Hírlap, 1922 október 31. 
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ember, Az a hatalmas harmadik s más, merész regények szerzőjét bámulom Gárdonyiban. De 

minderről nem beszélek.”2 

Nem tudom pontosan, hogyan folytatódik a kis novella, biztosan csak egy epizód volt, ami 

engem megragadott. Mindenesetre érdekes fordulat, és térjünk vissza Margit alakjára. Igen, 

sajnos sokan csak magukban merik mondani Margitra, hogy követendő a példája. Az elit 

egyedül kell, hogy menjen. Ez a dolga. Ezt vállalni kell. Ez az elit kiváltsága. 

Van egy kis novella, Ének a fákról a címe, ebben ezt írja Dédapám: 

„Én valamennyi fa között mégis a jegenyefát szeretem a legjobban. Sem árnyéka, sem 

gyümölcse, tudom, de van valami az ő egyedülvalóságában, hajthatatlanságában, 

fölemelkedettségében, ami tetszik nekem. Ha meghalok, azt szeretném, ha egy jegenyefát 

ültetnének a siromra. Nekem kedves az a gondolat, hogy egykor jegenyefa leszek és állok, 

mint éltem: magányosan, hallgató lombokkal, folyton az eget nézve: nappal a felhőket, éjjel 

a holdat, csillagokat.” 

Érdekes az élet, amikor készültem erre az előadásra ráakadtam az ember sorskérdéseivel 

foglalkozó II Vatikáni Zsinat által készített anyagra, és eszembe jutott hogy Margit példája, 

tulajdonképpen sok felvetett kérdésre választ ad: 

 „A modern világ egyszerre mutatkozik hatalmasnak és erőtlennek, képesnek arra, hogy 

megvalósítsa a legjobbat, de arra is, hogy elkövesse a legrosszabbat; egyképpen nyitva van 

számára az út a szabadság vagy a rabszolgaság, a haladás vagy a visszaesés, a testvériség 

vagy a gyűlölködés felé. Ráébred továbbá az ember, hogy neki magának kell helyes irányba 

terelnie azokat az erőket, amelyeket ő maga szabadított fel, mert ezek eltiporhatják, de 

szolgálhatják is.” 

„Azok az egyensúlyhiányok, amelyekkel a modern világ küszködik, tulajdonképpen azzal az 

alapvetőbb egyensúlyhiánnyal függenek össze, amely az ember szívében gyökerezik.” 

„Sokan úgy vélik, hogy beérhetik a valóság sokféle értelmezésének valamelyikével. 

Mások egyedül az ember erőfeszítésétől várják az emberiség igazi és teljes felszabadulását, 

és meggyőződésük, hogy az ember eljövendő uralma a föld felett ki tudja majd elégíteni a 

szív minden vágyakozását. 

Vannak olyanok is, akik reménytelenül kételkednek az élet értelmében, ezért azoknak a 

vakmerőségét magasztalják, akik úgy vélekedve, hogy az emberi létezésnek önmagában 

semmi értelme sincs, kizárólag egyéni bátor döntésük által akarják annak egész értelmét 

megadni. 

Mégis, egyre többen lesznek olyanok, akik a világ jelen fejlődését látva felvetik, vagy fokozott 

érzékenységgel élik át a legalapvetőbb kérdéseket: Mi az ember? Mi az értelme a 

                                                           
2 Forrás: Karinthy Frigyes: Szobor 
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szenvedésnek, a rossznak, a halálnak? – mert ezekkel minden haladás ellenére számolni kell; 

Mit érnek az oly drága áron szerzett győzelmek? Mit nyújthat az ember a társadalomnak, és 

mit várhat tőle; Mi következik a földi élet után?” 

Lehet, hogy Krisztus keresztjét is jegenyefából csinálták? „Van valami az ő 

egyedülvalóságában, hajthatatlanságában, fölemelkedettségében, ami tetszhetett 

Margitnak! 

Álom és valóság volt az előadás címe és elég sok ellentézissel próbáltam a tőle kapott 

gondolatokkal dédapám arcát megfesteni.  

Van aki csak nézi az arcot, van aki látja a lelket. 

Van aki ír róla, van aki beszél. 

Sok író azért fest arcokat, hogy terjedelmes kelendő legyen az írás. 

Amit Dédapámmal kapcsolatban szeretném, ha elvinnének: a kortársak látták és értették 

művészetét, azonos értékeket láttak benne, az elhivatott keresztény ember értékeit. Az 

elhivatott emberek magányos fák, melyeknek árnyékát a kételkedők és a kritikusok festik. 

Ezeket a festményeket óvatos figyelemmel nézzék. Gondoljanak Margitra, mit mond Jancsi 

fráternek: „…a te liliomod elhervad, én pedig, Istennek e földre ültetett lilioma, századokon 

át fehérlek majd a nemzet emlékezetében... 

Milyen is akkor a valóságos arc? Liliom? Jegenye? Esetleg lámpás?   

Én azt gondolom, mivel az arc a lélek tükre és így egyszerre liliom, jegenye és lámpás. De 

hogy ilyennek tudjuk látni, magunk kevesek vagyunk. 


