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Gárdonyi Géza

Ceruzajegyzetek
A tudós akkor dolgozik, mikor akar.

A m�vész akkor dolgozik, mikor lehet.

Az akarat az óramutatóra néz.

A lehet a lángot várja a magasságból.

✱

Hiába minden elmélet, ha a téma nem 

hévben fogant. Minden költ�i m�nek 

megvan a maga h�foka. Szinte bele 

lehetne dugni a h�mér�t.

✱

Minden jó könyv egy-egy tanítója a 

nemzetnek.

✱

Vers, regény, novella stb. teremhet az 

író lelkében, csak az egy dráma nem.

A  drámát kieszeljük, a  publikum-

nak munkáljuk. Ahány jelenet, ahány 

mondat, ahány szó, mind a publikum-

nak íródik.

Shakespeare… Ha ma találnának 

egy drámájára, amelyet eddig senki 

nem ismert, de Shakespeare neve 

helyett Nagy Mihályt írnának reá, nincs 

az a színház, amelyik elfogadná, akár-

ha Hamlet volna is az a dráma. Azt 

mondanák:

– Drámai költemény ez, könyvdrá-

ma, nem színpadra való.

Csak az az örök (mert igaz érték), 

amit az író maga-magának ír. Akár 

teljes m�, akár csak egy mondat.

✱

Író és újságíró között csak annyi a kü-

lönbség, hogy az újságíró megmártja 

a tollát és gondolkodik; az író meg 

el�bb gondolkodik és csak azután 

mártja meg a tollát.

✱

Ha az íróknak is volna céh-címerük, 

abban a címerben az egyik képjegy-

nek a betlehemeni csillagnak kellene 

lennie.

✱

A  közönséges ember: eszköz más 

ember kezében. A  zseniális ember: 

eszköz Isten kezében.

✱

A f�szál.

Egy történet foglalkoztatott. Csakhát 

azt nem tudtam még: hogyan sz�jem 

meg? Mi legyen benne a f�szál? És 

hogyan?

S amint így állok egy feny�fa alatt, 

látom, hogy egy pók ereszkedik le a 

földre. A  nyugvó nap világításában 

tisztán látom a hosszú, egyenes, fi -

nom szálat le a földig. De a pók nagy 

sietéssel visszatér ugyanazon a szá-

lon. S  a szál marad alulról is fölfelé 

egyenes, a  nap fényében aranyló, fi -

nom, hosszú, nagy szál. Lám-lám, hát 

szövést kezd a szövések m�vésze.

S az els� szállal – a f�szállal – ösz-

szeköti a földet a magassággal.

(Élet 1912)
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A közös kincs
Zord hideg éjen, hósivatagban,
Egy kocsi indul éjjel útra.
„H�tlen asszony, vissza! ahonnan
Hoztalak egykor. Átok a múltra!”
És megy az asszony. B�ntudatában
Könnye nem omlik: néma a búja
Csak a kocsishoz van neki szója:
„Hajts!”… s aranyát most mind odaszórja.

Csapkod a szél, s rázza a fákat.
Farkasüvöltés hangzik az éjben.
„Hajts sebesebben! Százszoros árat
Kapsz a lovakért még ezen éjen.”
És az úton most a kocsi vágtat,
Szikra repül az út közepében;
A b�nös asszony karjain alva
Fekszik a gyermek, hitvesek kapcsa.

„Életem édes angyala! téged
Elhoza lopva, rejtve anyád,
Oh, Uram Isten! Hála Tenéked!
Hogy nekem ezt még visszaadád!
Ez vígaszom csak, e pici lélek,
Alszol-e, édes? oh csak aludj hát!”
S csókot adott most a kicsikének,
Ott, hol a kend�b�l kifehérlett.

Ebben a percben holtszín�vé lett,
És szemein a lelke kirémült.
Majd odasírta: „Gyermekem, ébredj!
Kelj kicsinyem!” és hívta nevér�l.
Majd az ölébe kapta avégett,
Hogy melegedjék ajka hevét�l;
Majd kebelér�l tépte le ingét,
S ott melegíté drága kicsinyét.

Lódobogás jön. S hangzik az éjben
Szörny� kiáltás: „Állj! Ne tovább most!
Hol van a gyermek, akinek éltem,
Aki a sírtól visszamarasztott?!
Visszaadod! vagy… t�r van e kézben!”
A b�nös asszony felsikított most,
Majd iszonyú szilajan kacagott fel:
„Itt van a gyermek! Nesze!… Temesd el!”

(Komáromi Lapok, 1886. december 18.)
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Egy népnevel�höz
Népnevel� vagy. Szent ez a pálya drága barátom,
S tán vele jár, hogy oly nyomorult rossz a fizetésed,
Mert te apostolutód vagy, s vissza a múltba ha nézesz,
Láthatod akkor: szörny� szegény volt minden apostol.

A magas jutalom
„Népnevel� úr, fenn a jutalma a magas égben.”
– Fájdalom, érzem. Bár lepotyogna egy pici része! –

(Z. G. aláírással)
(Néptanítók Naptára, 1887)

A poéta és a herceg
A poéta ment gyalog, a sárban.
A herceg ment szép bársonyos határban.
Ismerték egymást, de nem köszöntek.

– Én nagy úr vagyok – így szólt a herceg.

S a poéta szólt csöndesen magában:

– Ez olvasgat engem a palotájában.
S bár rajtam daróc van s � rajta selyem,
Ez a g�gös nagyúr adósom nekem.

(Budapesti Napló, 1902. május 29.)
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Készül�dés a nagy útra
Beteg vagyok. Talán meg is halok.
Künn csöndes téli éj van. A kályha morog.
Jégfátyol fehérlik az ablakomon.
Imádkozom:

Jó Égi Ember, Mindeneknek Atyja,
kihez hajlunk, mint f� a Nap felé.
Az én szívem kétség nem szorongatja,
mid�n indulok végórám elé:
a halál nékem nem kivégzés, börtön,
nem fázlaló, nem is rút semmiképpen,
egy ajtó bezárul itt lenn a földön
s egy ajtó kinyílik ott fenn az égen. –
ez a halál.

Mért féljek, mint az állat?
érzem, hogy fenn sok kedves orca vár.
És mégis ólomkézzel nyom a bánat,
mint búcsúzok, ki a tengerre száll:
nem el�re nézek, de mindig hátra,
óh sirat engem két szegény kis árva.

Uram, engedd, ha új testem felöltöm,
új testem, mely a ködnél finomabb,
hadd maradjak, míg könnyeim letörlöm,
hadd leheljek arcukra csókokat:
s mikor síromnál ereszkednek térdre,
hadd súgjam nekik: Nézzetek az égre!

Hiszen tudom, hogy kell szenvedniök,
kell sírniok, kell vezekelniök, –
ezért jöttek �k is a Föld színére.
A sárba tévedt kócsag is fehérre
mossa tollát, miel�tt hazatérne.
S így száll az égbe hófehér ruhában.
Az ember mosdik könnye harmatában.
De nékem mégis nehéz �ket néznem.
Anyjok nem volt és már apjok se légyen!
Így áll, mint �k, a sötétben remegve
az elhagyott, mez�n felejtett bárány.
Ki néz jó szívvel az én gyermekemre?
ki gondoz, mint én, két szegény kis árvám?
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Ha felülr�l látom majd ezt a földet,
azt mondom rá: Ne éljek rajta többet!
Mindenkinek hull rája könnye, vére,
szülessen bár lágy hermelin haván,
vagy útszélre vont koldustalyigán,
csak jajkiáltás kezdete s a vége.
És mégis érzem, hogy e zöld pokolba
lekívánkozom hébehóba.

H�n érdekel, hogy földi útjokat
mint folytatják az én szeretteim?
virágos mez�n járnak-e sokat?
vagy az élet zord, köves terein?
Hogy állják ki a zivatarokat?
a szíven sújtó vad hullámokat?
s mint szárítják, mikor a vész elült,
könnyekben ázott bús orcájukat?
És érdekel, hogy egy-egy jóbarátom
mit dolgozik? és hogyan boldogul?

hogy adnak túl a férjhez men� lányon?
nyomunkba milyen nemzedék tolul?
Szeretnék olykor hírlapot átfutni:
mi izgatja az új kornak fiát?
a találmányok fejl�dését tudni,
no meg az új magyar politikát.

S kívánom látni minden esztend�be’
a tavaszt, a föld virágébredését;
heverészni az els� ver�fénybe’;
hallgatni a méh szelíd zümmögését;
látni a szántóföld nagy négyszögében
a magvet�t, a haladó ekét,
míg a pacsirta a sugaras égben
csicsergi boldog kedves énekét.

S f�képp szeretnék egyszer minden évben
erd�be szállni május közepében,
mikor a fa már lombba öltözött,
s a gyöngyvirág nyit a füvek között.
A gyöngyvirág, a fehér gyöngyvirág,
ez az üde, alázatos virág,
amelynek tiszta sz�zies havát,
tündérálomba ejt� illatát
boldog mámorban úszva bámulom,
s szemem lehúnyva hosszan csókolom.
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S ha jó az éj s én újra visszatérek,
egynéhány szál gyöngyvirágot letépek
és felviszem a csillagfényes égbe.
Megkeresem a Jézus anyját véle.
A Jézus anyját, kinek képei
oly búsak lenn és olyan szenved�k!
Hadd lássam egyszer mosolyogni �t!

(Temesvári Hírlap, 1922. november 17.)

Gárdonyi Géza utolsó verse
Ne nézzetek rám borzalommal, ha meghalok,
A hamu, a koporsóban nem én vagyok,
Csak tanú ez, elomló televény,
A láng elt�nt, a láng – ez voltam én.

Sorsomnak gyászán se könnyezzetek
S ne mondja a pap: „íme porba hullt.”
Sirassátok az árva gyermeket
S ne a rabot, aki felszabadult…

S mikor a szónok a sírnál beszél
És végül kiált: hát Isten veled!
Ne le a sírba integessen nékem,
Fölfelé nyújtson búcsúzó kezet.

(A nagy író e verset közvetlenül halála el�tt írta.) (Flekken, 1922. november 11.)

Az azóta jobblétre szenderült Aqua Kiadó jelentette meg 1995-ben Szívlobba-

nás cím� könyvecskémet, meglehet�sen szerény példányszámban.

Hat lappangó írás mellett több tucat olyat közöltem, mely Z. Szalai Sándor 

közismert tízkötetes sorozatából kimaradt.

A könyv kedvez� kritikai visszhangra talált, s a kiadó biztatására hozzá-

kezdtem a folytatás összegy�jtéséhez.

Aztán történt egy furcsa dolog, ami egy id�re elvette kedvemet a Gárdonyi- 

fi lológiától. Egy digitális kiadó tudtom és engedélyem nélkül feltette a netre 

a könyvet, én pereltem, � pedig ügyes húzással nyert els� fokon, s én nem 

tudtam mit csinálni, fi zettem, mint a katonatiszt.

Mivel a kiadó is tönkrement, félretettem a talált anyagot, s csak most, az év-

fordulón vettem el� újra. Mi tagadás, most bizonytalan vagyok: talán mégis ér-

demes lenne kiadni egy újabb lappangóírások-gy�jteményt? Hiszen Gárdonyi 

nemzeti klasszikusaink egyike, de hát lenne érdekl�dés egy ilyen kötet iránt?

Ítélje meg ezt ön, kedves olvasó!

Urbán László


