
Tisztelt Egri Könyvbarátok! Tisztelt Vendégeink! 

 

Gyönyörű évfordulót ülünk idén, és gyönyörű ünnepet ülünk ma, itt Egerben, ebben a 

csodálatosan szép városban. A 84. Ünnepi könyvhét és a 12. Gyermekkönyvnapok ma, itt 

Egerben, Dédapám születésének 150 éves jubileumán útjára indul. 

Nagy öröm a számomra, hogy az Ünnepi Könyvhét egri szervezői fontosnak tartották, 

hogy Dédapám emléke és szellemisége is jelen legyen. Annyira fontosnak tartották, hogy 

engem, a méltatlan utódot hívtak meg és kértek fel a megnyitóra. Engem, aki nem vagyok 

sem író, sem költő, sem irodalmár, és aki az irodalmon belül igazán csak egy emberrel 

foglalkoztam: Gárdonyi Gézával. Köszönöm, hogy meghívtak. Köszönöm, hogy felkértek az 

ünnepi könyvhét megnyitására.  

Ezek a percek úgy gondolom, mégsem rólam, hanem Önökről, Egerről és Dédapámról 

szólnak. 

Én Dédapámat igyekszem most Önök előtt képviselni.  

Tőle idéznék: „A világ szemében én csak kép vagyok. Egyiknek színes, másiknak csak 

árnyék; mindenképp csak annyira fontos, amennyire az ő élete érdekeit szolgálom...”  

Ez a Titkosnaplóból származó Gárdonyi-gondolat a kritikusokra vonatkozik.  

Mikor megkaptam a felkérést, rádöbbentem: ennek a mondatnak itt és most teljesen más 

értelme van. 

Egerben, 2013-ban, az egri olvasók, írók, költők, irodalmárok, a véleményt formáló 

kritikusok nem egy képet, hanem magát Gárdonyi Gézát szeretnék látni. Kérik legyen jelen 

köztük. 

Az érdekek szolgálata átértelmeződött. A csoda bekövetkezett. A két szó: érdek és 

szolgálat visszanyerte igazi értelmét:  

Amit Dédapám a Titkosnaplóban mondott megértésre talált: „Az író munkájának az 

emberjavítást kell szolgálnia: nem Miseserét énekelni, hanem Alleluját az emberi élet jövőjén. 

Vödrönként hordani a tiszta vizet a lecsapolhatatlan mocsárba.” 

Köszönöm, hogy Önök az emberjavítást szolgáló, az emberi élet jövőjét allelujázó, a 

lecsapolatlan mocsárba vödrönként tiszte vizet hordó író, a Dédapám megidézésével indítják 

útjára Egerben az Ünnepi Könyvhetet, a Könyvnapokat. 

Dédapám szerint  „A könyv is emberi test. Papiros-test. A Földön élt lélek világító része 

maradt benne. … ” 

A könyvben tehát az író lelke világít. 

De ki az író? Ki az olvasó? Ki az ember? 

 „Agyagedénybe zárt isten-sugár az ember.”-hagyta örökül Fiainak Dédapám. 

Ha agyagedénybe zárt Isten-sugár az ember, akkor az Isten sugár az a fény, ami átlényegíti, 

ami testté teszi a papirost, ami igaz és örök érdekeket értékeket szolgáló kapocs író és olvasó 

között. 

Ha tudjuk ki az ember és mi a könyv, akkor rájövünk Isten-sugárról beszél Dédapám a 

Lámpásban, amikor azt mondja: „A lámpás én vagyok. Világítok a sötétségben. Utat mutatok! 

Nálam nélkül vak a látó is.” 

Agyagedénybe zárt Isten-sugár volt Dédapám is, aki annyira áttüzesedett, hogy maga is 

Fényforrás lett. 

Az Önök meghívásának csodálatos üzenete számomra. Az egri könyvbarátok vágynak a 

Fény után. Vágynak a Világosságra! Elég volt a szürkéből, a feketéből, elég volt a 

sötétségből. Az egriek érzik: milyen hatalmas napjainkban az írástudó ember felelőssége. 

Íróé, költőé, olvasóé, kritikusé, irodalmáré egyaránt! 

A mai világ a keresletben és a kínálatban hisz. Azt mondja, mindent ez szabályoz. De ha ez 

szabályoz mindent, akkor kettőn áll a vásár! Mert az író is írástudó és az olvasó is írástudó! 



Az írástudók felelősségéről ezt monndja a Titkosnapló: „Az olvasmány, amely bennünk 

marad, lelkünknek részévé válik A szép és nemes olvasmány nemes, szép és jó részévé; a rút, 

aljas olvasmány: mint a mocsokfolt, ami beleeszi magát a ruhánkba, hogy azt sem tudjuk, 

hogy került belé.  

Ez a gondolat azzal folytatódik, hogy:  „Tehát az író lelke a nemzet lelkének ilyeténképp 

gazdagítója, nemesítője lehet, de megrontója is.”[2] 

Dédapám a nemzete lelkéért felelősséget érző író volt. Hitte az olvasó Isten-sugárra 

vágyik. Hitte és vallotta az Isten-sugár a művészet lényege. 

A Lámpásból áradó fénysugár rezgés. Bár Dédapám sok tudományterülettel foglalkozott, 

fizikus mégsem volt. Teljes lényével értette érezte azonban mit jelent a Fény.  

A rezgés kulcsszó Dédapám művészetében: „Minden műnek akkora az értéke, amekkora 

rezgést kelt a szívekben” – fogalmazta meg a Titkosnaplóban: „Örök művek csak azok az 

irodalomban, amelyek minden korú, minden műveltségi fokú emberben azonos rezgést 

keltenek. Tehát a nagy mélységű művek, az örök emberi érzések azon művei, amelyek a 

végtelenséggel érintkeznek” 

Dédapám számára a Fény Istentől jövő és Istenhez vezető sugár, ami megrezegteti az 

ember lelkét, olyan belső élményt jelent, melyről a tehetséggel megáldott író tanúságot kell, 

hogy tegyen.  

Hogy ez így van, ezt maga bizonyítja az Ida regényében: „... Az eksztázis az a szent tűz, 

amelyben a gyémánt terem. Kis lobbanás: kis gyémánt. Nagy, erős tűz: nagy gyémánt. De hát 

beszéljünk magyarul: eksztázis helyett elég rezgést mondanunk, lélekrezgést. Azt a rezgést 

örökíti meg a művész. Mert annyira gyönyörködik a rezgésében, hogy marasztani akarja: 

holnapra is, holnaputánra is meglegyen, teljes életére meglegyen. 

(…) 

… elteszi magának. Vászonra vagy márványra. Vagy kótára. Vagy ha költő, rímekbe köti.  

(…) a szent szellő mindenkit megérinthet: szép rezgések mindenki lelkében keletkeznek, 

de nem mindenki tudja vászonra, kőre, papirosra marandósítani. Csak a művész! A művész, 

az igazi művész! Mentül igazibb művész, antul sikerültebben. Legsikerültebben az a művész, 

aki azt a szép-rezgést úgy tudja formába önteni, hogy aki az alkotását nézi, vagy hallja, vagy 

olvassa, csak azt a szép-rezgést érzi, amelyet a művész érzett, mikor a műve fogant, mikor a 

művet alkotta, és befejezte.” 

Dédapám tudta, a csillogás nem abszolút mérce. Ha azt mondják egy műre: hatása 

lenyűgöző, ez önmagában nem viszonyítási alap. Ez veszélyt is jelenthet. A hév elragadhatja 

az embert! De ha az ember Isten-sugár akar lenni, képes lesz arra, hogy meglássa, melyik 

Fény mutatja az utat. Szemkápráztató világunkban íróként, olvasóként egyaránt vigyázni kell 

fényekkel! Az Isten-sugár nem műfény, nem hangulatfény, nem vakító fény, nem fénycsapda. 

Fényártalmat Isten-sugár nem okoz! Isten-sugár mímelve nem születhet. Az Isten-sugár: 

lélekrezgés! 

Kedves Egri Könyvbarátok! Köszönöm Önöknek, hogy ilyen hosszú idő múltán is 

gyönyörködtek és gyönyörködnek annak a végtelenből jövő rezgésnek a szépségében, mely 

Dédapámban volt, mikor műveit írta.  

Hatalmas és számomra szívet melengető élmény, hogy Önök több évtized után 

visszaigazolták, hogy a Dédapám által közvetített értékek Önök számára ma is fontosak. Ha őt 

olvassák, ma is megrezdül a szívük. 

Kedves Egri Könyvbarátok! Engedjék meg, hogy kihasználjam ezt a lehetőséget és 

Dédapám nevében is megköszönjem Önöknek, egrieknek és minden magyar olvasónak, hogy 

a legjobb száz könyv között három Gárdonyi mű is van. Köszönöm, hogy a Nagy Könyv az 

Egri csillagok lett. Köszönöm, hogy Önök kimondták: Örök mű született. Köszönöm, hogy 

Önök megérezték: örök emberi érzésekről, a megmaradás emberi és nemzeti létdilemmáiról a 



szeretet hangján szól ez a könyv. Köszönöm, hogy Önök szavazataikkal felvállalták, 

kifejezték: ezt a végtelenséggel érintkező művet, közös örökségünket nagyon szeretik. 

Kedves Egri Könyvbarárok. Nem tudom ismerik- e azt a szót, hogy ód? Dédapám erről ezt 

írja: Az ódot talán lélekpárnak lehetne nevezni. Ódja van tán minden helynek, helységnek is. 

Régi háznak, bútornak, fának. Rejtelmes „én”-je, amely él, gondolkodik, vagy mintha lélek 

volna ő maga is, csakhogy nem emberi testben.  

Kedves Ünneplők! Szívesen osztom meg Önökkel érzésemet: Egernek ódja van! Ez az egri 

ód segítette Dédapámat a Egri csillagokhoz. 

Ez az ód az, ami Dédapámat Egerrel összekötötte és összeköti. Ennek az ódnak a hátteréről 

vall Tordai Ányos egri ciszterci szerzetestanár, irodalomtörténész, Dédapám egykori barátja:  

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

visszahívta a pogány főváros útvesztőiből a templomos régi fészekbe. (…) vissza kellett 

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

felé irányuljon. Mert ez történt Egerben. (…) 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, összekötötte.” 

Tordai Ányos volt, az, akinek javaslatára Gárdonyi Gézát a Líceum aulájában ravatalozták 

fel, ő járt közbe azért, hogy koporsóját Eger érseke szentelte be, hogy Dobó és Bornemissza 

íródeákját a Bebek bástyán, „a legnagyobb hősök temetőjébe, az egri vár földjébe”: helyezték 

békés pihenőre  

Tordai Ányos írta naplójába: „Mi, egriek, följebb nem vihettük. De a jó Isten, hisszük, még 

magasabbra vitte”. Ez az a mondat, ami bizonyossá teszi bennem, hogy Eger Csillaga Isten-

sugár volt.  

Tordai Ányossal együtt én is hiszem, hogy sírfelirata - Csak a teste! - ma is igaz és 

érvényes. Remélem lelke az Örök hazába érkezett. Látom, érzem, és köszönöm, hogy a 

műveiben megtestesülő szellemisége, lelkisége ma is Önökkel, mivelünk van, mindannyian a 

szívünkben őrizzük – mint éltető, élni segítő erőt. 

Az Ünnepi Könyvhét egri szervezőinek és minden könyvbarátnak sok szép élményt 

kívánok ezen az ünnepen. Megtisztelő felkérésüknek eleget téve, Dédapám, Gárdonyi Géza 

nevében, születésének 150-dik évfordulója évében, a 84. Ünnepi könyvhét és a 12. 

Gyermekkönyvnapok rendezvényeit itt Egerben ezennel megnyitom. 


