
ben, a parasztmozgalom hatása egyáltalán 
nem, a szerző sem tudja ezeket kimutatni. 
Az ilyenféle megállapítások előtt pedig tel
jesen tanácstalanul állunk: „Érzi a feszülő, 
egyre égetőbb társadalmi problematikát, ám 
át nem éli, irodalmi műben kifejezni nem 
akarja." (225. 1.) (Ha át nem éli, műveiben 
ki sem fejezi, vajon honnan tudható, hogy 
mégis érezte?) A szerző, híven a valósághoz 
beszámol „merevvé jegesült" (397. 1.) szem
léletéről, arról, hogy miként ferdülnek el a 
történelmi tények műveiben (a győri futás 
„magyarázata", az 1840-ben létrejött látszat
megegyezés dicsérete). Korántsem győz meg 
tehát, ha az egyik kései regében elhangzó 
fohász egyetlen sorában (ne ártson a magyar
nak „az önkény fegyvere") a „bécsi kormány 
fokozódó terrorjának" visszhangját feltéte
lezi. (383. 1.) 

Általában, kár volt e kései, egyre sablon-
szerűbbé váló művekre ilyen sok szót vesz
tegetni. Hasznosabb lett volna itt is Horváth 
János módszerét követni, mert egy bizonyos 
jól választott szempont szerint fölépített 
összefoglaló fejezet egyértelműbb, hasznosabb 
tanulságokkal gazdagított volna bennünket. 
Nagyon jó pl. a regék műfaji hatásáról írott 
rész, a romantikában oly kedvelt kisepikai 
műfajok létrejöttében megjelölt ösztönző 
hatásuk kiemelése. 

Teljesen fölösleges volt minden mű elem
zése után stílusvizsgálatot tartani, különösen, 
ha azokból mindig azonos eredmények derül
nek ki: jelzőhalmozás, alliterációk, határozós 
szerkezetek, párhuzamok és ellentétek kedve
lése a képekben, igék fokozott használata. Egy 
ügyesen elhelyezett fejezet többet mondott 
volna. S bizony az említett stílussajátságok 
gyakran éppen ellenkező hatást váltanak ki, 
mint amit a szerző róluk elmond. Az ismétlések 
kedveléséből pl. nemcsak az derül ki, hogy 
az író ezzel „szuggerálni" akarja olvasóját, 
s mondandóját „hangsúlyosabbá" teszi. 
Inkább olyasféle érzésünk támad, mint ami
kor húsz mondattal magyarázzák meg azt, 
amit már az elsőből is megértettünk. A sok 
jelző rendszerint kevesebb, mint egy jelző, 

különösen, ha olyan a „jelzőbokor", hogy 
összetettségében semmit sem mond. PL: 
„Hosszú vastag szőke haja", vagy: „jámbor, 
szíves, lelkes ember". Kár az ilyesmit kie
melni, s különösen kár poétái erényként emle
getni. A határozók és igék gyakori haszná
lata sem hat mindig elevenítő, élénkítő erő
vel. Kisfaludynál egy-egy sor gondolati
mondatizületi egységének, kerekségének be
tartása a feszességig kínos pontossággal 
ismétlődik, s nagyrészt ez ösztönzi arra, hogy 
minden sorában valamiféle állítmánnyal 
vagy az azt kiegészítő határozószószerke
zetekkel bizonyos lezárt egységet teremtsen 
s ez gyakran ellaposítja a mondanivalót, 
hátborzongatóan költőietlen szavak haszná
latára ösztönzi, rímeit teljesen elszínteleníti 
(pl.: „Minden tárgyban őtet látom, Minden 
hangban őt hallom, S valahányszor számat 
tatom, Mindannyiszor őt vallom:"; — „Gon
dolkodva, és érezve, Egyről, másról értekezve, 
Egy két órát tölteni, És kedvekkel telleni."). 

Amilyen örömmel üdvözölhető az a pozi
tivista munkákra jellemző lelkiismeretesség, 
mellyel egy-egy jelenség megvilágítására 
vállalkozik,'annyira sajnáljuk fölösleges buz
galmát némely kérdés bőbeszédűvé váló 
taglalásakor, melyek sokszor egészükben sem 
mondanak sokat," (pl. az a fejtegetés, mely 
arról szól, hogy hol bodorult pipafüst a 
magyar irodalomban (121. 1.). A bőbeszé-
dűség különösen a fent említett részek hitelét 
csökkenti, de a könyv egészére is jellemző. 
[Pl. a hagyományok szerepe az elemzéseknél, 
s még egy külön fejezetben. S mintha nem 
hinne magának, többször is felteszi a kérdést, 
hogy Kisfaludy a viharos testőrévek és kül
földi bolyongások után vajon jól érezhette-e 
magát a vidéki udvarház csendjében (186., 
193., 197. 1.). Meg is válaszolja több ízben, 
pedig mi már először is elhittük neki.] Dicsé
retes szorgalmát, lelkiismeretességét, ered
ményeit elismerve, a szerző művéről is el
mondható, amit Kazinczy nyomán a Himfy-
dalokról maga állít (162. 1) : „Kevesebb 
bizonnyal több lett volna." 

Mezei Márta-

MIKSZÁTH KÁLMÁN LEVELEZÉSE 

1—3. köt. 1.: 1865—1884.;—2.: 1884—1908.;—3.: 1909—1910. Sajtó alá rendezte Méreiné 
Juhász Margit. Bp. 1961. Akadémiai K. (Mikszáth Kálmán összes művei, 24—26. köt.) 

A több mint félezer Mikszáth-levél — a 
legbeavatottabb kutatók kivételével — bizo
nyára meglep mindenkit pusztán mennyiségé
vel is. Mikszáth emberi-írói arculatához álta
lában nem asszociáltuk azt a képet, amint-a 
bohókás „sárga kabátos esküdt" vagy a 
fehér asztal jóízű anekdotázója, a „folyosó" 
csípős megjegyzéseket tevő kedvence író

asztala mellé ül, és levelet ír szeretteinek, 
barátainak, ismerőseinek, vagy' éppen kon
vencionális formaságoknak eleget téve udva
riaskodik. Sokkal inkább az élő szó kényelem
szerető emberének tekintette mindmáig köz
véleményünk az éppen az alkotás szüneteiben 
Mikszáthot, semhogy a levelező Mikszáth 
egyáltalán eszébe jusson. Legfeljebb felesége 
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Visszaemlékezései nyomán ismerhetett meg va
lamit ebből az arculatából az ott közölt leve
lekből—ezeket is a szerelem „rovására írva". 

A hosszú évek szorgos gyűjtőmunKája 
után megjelenő Mikszáth-íevelek — írónál 
érdekes módon — viszonylag kevés úgy
nevezett ,,adalék"-ot nyújtanak a Mikszáth-
művekhez. Alig tudunk meg valamit belő
lük, ami á regények, novellák keletkezési 
körülményeit, forrásait, élményanyagát illet
né. Mintha a levelező és alkotó Mikszáth két, 
teljesen különálló oldala volna ugyanannak 
az egyéniségnek. Legfejlebb egy-egy kötete 
megjelenését adja hírül rokonnak, ismerősnek, 
s néha jogos fölénnyel utasítja el az egyik
másik műve körül akadékoskodókat. (Ez 
utóbbi Mikszáth-levél típusról alább még 
bővebben szólunk.) S bár a közvetlen kontak
tus életmű és levélanyag között vajmi kevés, 
a mikszáthi egyéniség mégis színesen bontako
zik ki előttünk a levelekből, s így, az egyéniség 
intimebb vonásaiban teljesebbé váló fejlődés
képe vezet el ismét az alkotások megértésé
hez, az íróművész Mikszáthhoz. 

A dzsentris „jux"-okat kedvelő, mások 
magánügyeiben szíveseri kotnyeleskedő, szel
lemességével és kamaszos bájával mégis 
rokonszenves fiút szinte szemünk láttára 
formálja át az élet gondokkal küzdő, komoly 
férfivá, amint az első kötet levelein végig
lapozunk. A kqmor vívódások, a lelkes tervek, 
a néha értetlen menyasszonyjelölttel szemben 
fel-felcsapó, sokáig visszafojtott türelmetlen
ség, derűs-naiv optimizmus váltják egymást 
itt jókais reminiszcenciákkal átszőve (pl.: 
„Inkább törni, mint hajolni. . ."), de mindig 
őszintén, alakoskodás nélkül. 

A második kötet már inkább „kívülről", 
a 80-as, 90-es évek irodalmi köreiben mutatja 
meg az írót: kiadókkal, szerkesztőkkel, kép
viselőkkel, választókkal levelez, protezsáló 
leveleket fogalmaz, s a nem kedve szerint 
sikerültek helyett újat.ír: meg kell válogatni 
a szavakat! Rendkívül elfoglalt ember. 
Egy-egy baráti levélre mindössze pár sor jut, 
sokszor az is csak névjegyen. Valahogy apad 
a levelek érzelmi-gondolati ere, többségük 
csupa intézkedés, üzenet, köszönet, kérés, 
reprezentálás, konvencionális fordulatok. A 
kor társadalma irgalmatlanul megköveteli 
a magáét a neves írótól. Alig egy-két oázis: 
tréfáló, szívből fakadt derűt mutató hosszabb 
levél. Ezekben is egyre több a rezignáció, 
az elfáradás. * 

A harmadik kötet szinte kizárólag az 
1909-re tervezett, majd 1910-re halasztott 
Mikszáth-jubileummal kapcsolatos levél
anyag. Közel száz fennmaradt levél és fogal
mazvány, több tucatnyi üdvözlő irat, távirat. 
Az ekkor már folyamatosan betegségekkel 
küzdő írót egyformán örvendeztette s nyo
masztotta a páratlan népszerűségnek ekkora 
terhe. 

A gyűjtés nagy kitartást, előrelátást 
kívánó, nemegyszer szinte kalandos fordula
tokkal tarkított munkáját, az aggályos körül
tekintést igénylő elrendezést Méreiné Juhász 
Margit végezte. Az egész gyűjteményen 
állandóan ott érezzük elismerést érdemlő-
ügyszeretetének, szorgalmának nyomait. A 
levelek jelentős részénél gondot okozott szá
mára Mikszáthné szeretetteljes, gondos, de 
érthetően nem szakszerű gyűjtésmódja, meg
nehezítve számos levél keltezésének meg
állapítását, sőt jóhiszemű szövegmódosításai
val a szövegkritikai munkát is. 

Bizonyosak vagyunk afelől, hogy a 
Mikszáth-levelezés sokat segít majd a kutatás
nak. Remélve, hogy —• ha talán csekély mér
tékben is — ezt segítjük elő, tesszük meg a 
következőkben kritikai észrevételeinket. 

Amikor örömmel üdvözöljük a Mikszáth 
kritikai kiadás legújabb három kötetében 
a nagy író levelezésének megjelenését, úgy 
érezzük, hangsúlyozottan fel kell hívnunk a 
figyelmet arra a különbségre, amely az előző 
kötetek és az újabb három között — sajnála
tos módon — fennáll. Ezt a sajnálatos különb
séget a sajtó alá rendezésben látjuk. Az ter
mészetes, hogy a levélgyűjtemények közzé
tételének bizonyos alapelvei, szempontjai és 
módszerei különböznek az irodalmi művek 
kritikai kiadásában alkalmazottaktól. Azon
ban sok közös, általános szabályuk is van, 
és ezek egyike a speciális anyag — ez esetben 
a levelezés •— természetéhez idomuló alapelvek 
következetes alkalmazása. Nem kívánunk fog
lalkozni a jelen kötetekben alkalmazott közlési 
és jegyzetelési módszer, valamint az illetékes 
akadémiai szakbizottság által leszögezett 
alapelvek viszonyával, pusztán azt a vélemé
nyünket hangoztatjuk, hogy az egységes 
alapelvek és következetes alkalmazásuk 
hiánya sajnálatosan csökkenti az értékes 
levélgyűjtemény használhatóságát. 

Mint minden hasonló anyagú és termé
szetű kiadványnak, a Mikszáth-levelezés e 
három kötetének is egyik legfontosabb alap
elve a lehetséges teljességre törekvés. Nem tud
hatjuk pontosan, hogy a sajtó alá rendező ilyen 
értelemben Járt-e el, amikor az általa „irodal
mi levelek"-nek nevezett ,,levél-anyag"-ot is 
e kötetekbe sorozta, mondván: „A levelezés 
azokat az irodalmi leveleket is tartalmazza, 
amelyekben MK a levélformát politikai vagy 
irodalmi álláspontja megvilágítására, a műfaj 
jellegéből adódó közvetlenséggel használja." 
(I. k. 238.1.) Eljárásának legalább valamelyes 
indoklását azonban sem itt, sem másutt nem 
találjuk. Ha nem a teljességre törekvés -—sze
rintünk ez esetben - tévesen értelmezett — 
elve vezette, akkor arra kell gondolnunk, hogy 
vagy a szerkesztőbizottság nem döntött még 
a levelezés sajtó alá rendezője által is külön 
irodalmi műfajhoz tartozónak jellemezett anyag 
helyéről a sorozatban, vagy a levélanyag 
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sajtó alá rendezője az író által itt alkalmazott 
külsőleges levélrekvizitumok miatt vette fel 
köteteibe. Eddigi levelezés-kiadványaink is 
joggal zárták ki a szoros értelemben vett 
levelezésből az ilyen műveket.. Petőfi Üti 
levelek-]^ és Tábori levelek-\t az Összes Művek 
1956-os kiadásaiban is az V. (Vegyes Művek) 
kötetbe került, Erdélyi János Levelek Ottiliá-
hoz c. cikksorozata sem kapott helyet az 1960-
as levelezés-kiadványban, pedig ugyancsak 
közvetlenül szólítgatja meg irodalmi fejtegeté
sei közben címzettjét. Hasonló történt Gyulai 
Erdélyit utánzó, Laurához intézett „levelei
vel is. (1961.) 

Azt gondolhatnánk, hogy Mikszáth eseté
ben nem ilyen kérdéssel állunk szemben. 
Az alaposabb szemügyrevétel azonban nem 
ezt bizonyítja. E „levelek"-nek jellemző 
sajátossága, hogy az író úgy tesz bennük, 
mintha nem nyilvánosságra szánná írásait, 
noha a valóságban nagyon is oda szánja. A 
fogást jól ismerik a 80-as, 90-es évek szerkesz
tői is, és figyelmeztetés nélkül megértik az 
író cinkos kacsintását. Közismert példája 
ennek a jelen kötetekbe fel nem vett 1879-es 
Almanach-előszó (Jub. Kiad. Hátrahagyott 
iratok, 3. k. 50. 1.), amely az előszót sürgető 
kiadónak címzett „válaszlevél". Végig arról 
szól, hogy az író miért nem ér rá előszót írni. 
Befejezésül ott a csattanó, az utóirat: „De 
nehogy ezt a levelet közöljék le aztán bolond
ságból előszónak !" A levelek sajtó alá rendező
jét az utóirat sem ösztönözte arra, hogy 
gyűjteményébe ezt a „levelet" beiktassa. 
Bizonyára érezte, hogy ez csak írói játék, és 
Mikszáth elfoglaltságának színes, humoros 
leírásával nem a Singer és Wolfner céget akarta 
szórakoztatni. 

Nos, ugyanebbe a műfajba — mert ez 
valóban műfaj a maga nemében, a tárca egyik 
ötletes formája — tartozik szerintünk a napi
sajtóból átvett levelek nagy része. Csak né
hány példát említünk: A 181. „levél" (Lég-
rády Károlyhoz, II. k. 32. 1.) aláírása is 
Scarron, vagyis Mikszáth karcolat- és 
tárcaírói álneve. A levél szövege is tárcára 
vall. A 230. „levél" (II. k. 88.1.) szintén tárca
szignót visel: M-th K~n; nem ok nélkül. Az 
említett Almanach-előszó közeli rokona A }ó 
palócok díszkiadása alkalmából írt 184. „levél" 
(Légrády Károlyhoz, II. k. 39. 1.). Világosan 
elárulja valódi jellegét a 245. „levél" is (Nagy 
Miklóshoz, II. k. 101. 1.), így kezdődvén: 
„Kedves Barátom! Azt kívánod tőlem, hogy 
írjam le lapodnak. . ." — és Mikszáth leírja a 
lapnak, hogy „milyen érzései vannak az 
olyan embernek, aki mint modell ül a saját 
szobrához". És ebből kedves tárca kerekedik. 
Miért lenne ez levél? 

Nem tartozik a levélgyűjteménybe szerin
tünk a nyilvános hírlapi polémiák anyaga, 
amely a levél-rekvizitumok mellett is nyilván
való publicisztika. Ilyen a Szabó Endrével 

1880-ban folytatott vita (83/a. levél, I. k. 159. 
1. — Nem értjük a 831a. megjelölést, mert 
ennek a „levélnek" semmi köze a hónapokkal 
korábbi keltű, 83-as, Halmy Ferenc által 
Mikszáthhoz írott igazi leveléhez). Hasonló 
a szegediekkel színházügyben vitatkozó 90. 
„levél" (I. k. 165. 1.), amelyiknek a címzettje 
is feltételezett, szövege pedig ezt vallja: „Nem 
számon jelen soraimat a nyilvánosságnak, de 
mégsem bánom, ha azokból egyetmást kedves 
lapommal, a Szegedi Naplóval közöl." S ezek 
után a szöveg egyértelműen publicisztikai. 
Ugyanilyenek a Szemere Attilával, Grün-
wald Bélával, Hermán Ottóval és Jókaival tör
tént „levélváltások" is (158-61., 182-83. sz.). 
Természetesen ide tartozik az egyértelműen 
hírlapi helyreigazításnak szánt 197. „levél" 
is (a, PH szerkesztősége tagjaihoz, II. k. 
52. 1.). 

Bizonyos, hogy nem minden esetben dönt
hető mar el egészen pontosan, mikor van szó 
pusztán szerkesztői, esetleg a neves író iránti 
tiszteletből eredő, megbocsátható indisz
krécióról és mikor ,,állevél"-ró'l. Az esetek 
többségében azonban a szöveg, a stílus el
árulja a valóságot. Nem tudjuk, folyt-e vita 
e „levelek" kérdésében ä sajtó alá rendező és 
a lektor Rubinyi Mózes között, az azonban 
tény, hogy Rubinyi Mózes e „levelek" egy 
részét annak idején mint tárcákat, karcolato
kat felvette a Jubileumi Kiadást kiegészítő 
Hátrahagyott iratok köteteibe, amint ezt a 
gyűjtemény sajtó alá rendezője lelkiismerete
sen ki is mutatja a megfelelő jegyzetekben. 
Ügy véljük, egységes elgondolás e vonat
kozásban nem érlelődött ki, mert ha a lektor 
megváltoztatta volna korábbi véleményét 
a- Mikszáth-írásokat illetően, az említett 
Almanach-előszónak is ide kellett volna kerül
nie. 

Az „állevelek" idesorolásának egyik érthe
tő, de szerintünk nem helyeselhető indoka le
het, hogy Mikszáth ezekben az írásaiban töb
bet és alaposabban foglalkozik nagyobb súlyú 
(világnézeti, irodalmi, kulturális, politikai 
stb. vonatkozású) kérdésekkel, vagy éppen 
„szépirodalmibb" módon nyilatkozik meg, 
az irodalomtörténésznek több „fogózót" ad, 
mint igazi leveleiben, amelyek többségükben 
inkább az életrajzíró figyelmét hívják fel 
magukra. (Természetesen ki kell emelnünk 
ebből a csak általánosságban érvényes osztá
lyozásból a Mauks Ilonához írott leveleket.) 
A gyűjteménybe került anekdotikus tárca 
jellegű írások bizonyára jobban elszóra
koztatják az olvasót, mint a magánlevelek, 
de úgy véljük, ez — a Mikszáth Kritikai 
Kiadás széles olvasóközönségnek szánt volta 
ellenére — itt nem lehetett irányadó szempont. 
Végül is: véleményünk szerint ezeknek az 
írásoknak a karcolatok, tárcák, illetve a pub
licisztikai írások köteteiben kellett volna 
megjelenniük. 
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Nemcsak az anyagkiválasztást zavarta 
meg a sajtó alá rendezés elveinek kialakulat
lansága, hanem az egyes levelekhez fűzött 
jegyzetelést is. Pedig a jegyzetek arról tanús
kodnak, hogy készítőjük páratlan szorgalom
mal és aprólékos gonddal igyekezett tisztázni 
minden, a levelekkel kapcsolatos vonatkozást, 
a bennük található minden egyes utalást. 
Különösen az első kötetben nem látszik meg
oldottnak a „mit és hogyan magyarázni" 
elve. A kritikai kiadás korábbi köteteit 
követi abban a sajtó alá rendező, hogy — úgy 
látszik, számítva a nem szakmabeli olvasókra 
is — tágan értelmezi a szómagyarázatok 
szükséges voltát. Magyarázza a „pomádés 
fejű"-t (I. k. 242. 1.), a „preferansz"-ot két
szer is (I. k. 242., 250. 1.), a „ripők"-öt (uo. 
259. 1.) stb. Ugyanakkor magyarázatlanul 
maradnak olyan fogalmak mint pédául a 
„Nefelejts" című folyóirat (I. k. 13. 1.), a 
„Reform" c. újság (uo.), a „Spanyol Izabella 
bukása", „Miksa császár élete és szenvedései" 
és az akkor oly friss szenzáció, „Ubrik Biri 
kisasszony" (uo. 27. 1.) stb. 

A második kötetben jelentékenyen meg
csappan a szómagyarázatok száma (Mikszáth 
nyelvében is kevesebb már az idegen szó a 
80-as években), de ha az első kötet magya
rázataiban kifejezésre jutó szempontot tart
juk irányadónak, akad épp elég megmagyará
zandó: 108. 1.: empórium, institúció, 110. 1.: 
„Márványmenyasszony", 121.1.: Schönerer— 
Wolf-féle etnográfia stb. 

Néhány esetben a meglevő magyarázatok 
is pontatlanok. így például a 182. levélhez 
fűzött magyarázatok közt olvassuk, hogy 
a „bolero — a kártyák között a spanyol 
népviseletbe öltöztetett figurákra vonatko
zik" (II. k. 200. L), holott a levél szövegében 
„bolerottáncoló senorák" található. Ugyanitt 
a „mazurkázó krakuzok" minden bizonnyal 
mazurkát táncoló krakkói lengyeleket s nem 
„mesterlövő"-ket jelent. 

A „hogyan magyarázni" kérdésében sem 
látunk tisztán. A levelek teljes megértéséhez 
időnként elengedhetetlenül szükséges bizo
nyos életrajzi, a levelekkel kapcsolatos körül
ményeket ismertető közlés. E közlések 
forrásának jelzését azonban nem mindenhol 
találjuk meg. Például, a 64. levél jegyzetei 
között (I. k. 276.1.) van ilyen utalás Mikszáth
né Visszaemlékezéseire, míg a 66. levél eseté
ben az író és felesége sorsáról számos fontos 
adatot közlő bekezdésnél hiányzik a források 
megjelölése (uo. 277. 1.), ugyanígy a 79. levél 
jegyzeténél (uo. 283. 1.), a 84-énél (uo. 286.1.), 
92-énél (uo. 291. 1.) stb. Ha,arra gondolnánk, 
hogy az első esetben a levél kelte meghatáro
zásának helyességét bizonyítandó volt szük
ség a forrás megjelölésére", a többi esetben 
a Mikszáth-kutatók által jól ismert, a laikus 
olvasókat viszont nem érdeklő forrásokra 

.támaszkodnak a közlések, csalódnunk kell. 

A 164. levél jegyzetében például (II. k. 190.1.) 
nem dátummeghatározás, hanem életrajzi 
adat hitelesítése céljából találunk hivatko
zást Mikszáthné Visszaemlékezéseire. A 172. 
levél jegyzetében (uo. 194. 1.) ugyanilyen 
vonatkozású adatoknál a sajtó alá rendező 
saját tanulmányára, a 199. levél jegyzetében 
(uo. 207. 1.) egyéb forrásokra utal. 

Ha pedig azt vélnénk, hogy a meg nem 
jelölt források maguk a közölt levelek s a 
kötetet olvasó érdeklődő úgyis rájuk talál, 
ugyancsak tévednénk. A 63. levél (I. k. 275.1.) 
jegyzetéből megtudjuk például, hogy Mik
száth tüdőgyulladásban betegedett meg. A 
forrás nincs jelölve, de a levelekből sem tudjuk 
alátámasztani ezt az állítást. Viszont az 
ugyanehhez a levélhez fűzött jegyzet egyik 
korábbi bekezdésében utalás történik Mik
száthné Visszaemlékezéseire, s ennek nyomán 
elindulva a forrásra, kiderült, hogy az adat 
Mikszáthné feltevése. A 64. levél jegyzete 
ugyanígy, rossz helyen jelzi forrását. El kell 
viszont ismernünk, hogy a II. és III. kötetben 
egyre ritkulnak az ilyen következetlenségek, 
és végül — egy-két kivételtől (320. levél 
II. k. 261.1. stb.) eltekintve — a forrásmeg
jelölés rendszeressé válik. 

Nem látjuk tisztán, milyen elv vezette a 
sajtó alá rendezőt azoknak a kommentáló 
megállapításoknak az alkalmazásában, ame
lyeket egyes levelekhez fűzött. Indokolatlan
nak tartjuk bizonyos levelek világosan érthető 
részleteinek rövidített megismétlését, így 
például Veres Pálné Macaulay-értelmezését a 
154. levél jegyzetében (II. k. 184. 1.), vagy 
annak a megállapítását, hogy a 230. levél 
„Széli Kálmán rátóti otthonának leírása" 
(uo. 220. 1.) stb. Feleslegesnek érezzük az 
olyan kommentárt is, mint a 224. levélét 
(Csiky Árpád a címzett): „Gyűjteményünk e 
kötetének 173. levele egy serdülő leánykának, 
Laky Margitnak szól." (II. k. 226. 1.) Ez leg
feljebb a 173. levél jegyzetében lehet indokolt, 
ahol valóban nem esik szó arról, hogy Laky 
Margit serdülő volna. (Uo. 195. 1.) Kevéssé 
meggyőző az az állítás hogy Simon Rozika 
„sok helyesírási hibával ékes" levele „kedves 
emléke maradt az írónak". Ennek bizonyítéka 
— a sajtó alá rendező szerint — az, hogy 
„Mikszáthék ezt a levelet megőrizték, és az 
íróhoz érkező legkedvesebb levelek közé soroz
ták." Sajnos nem kapunk tájékoztatást sehol 
sem arról, hogy a levél esetleg Mikszáthné 
1913-ban az Akadémiának ajándékozott, 
osztályozott gyűjteményéből került volna elő, 
s erre alapozható a feltevés. A levél fennmara
dása •— ismerve a Mikszáth-hagyaték sorsát 
(I. k. 235. 1.) — önmagában ugyanis nem 
bizonyítja kedveltségét. 

Befejezésül két korrekció: 
A levelek dátumának meghatározásai 

közül eggyel polemizálnunk kell. A keltezet
len 10. levél hozzávetőlegese dátumát a sajtó 
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alá rendező abból kiindulva helyezi 1870. 
március elejére (I. k. 247. 1.), hogy a levél 
elején Mikszáth beismeri a „Milka-ügy"-ben 
elszenvedett kudarcát. A jegyzet szerint ez a 
Milka-ügy „végső kihangzása", bizoriyára 
ezért került egy újabb „ügy"-ről (a „Vilma-
ügy"-ről) értesítő 1870. március 25-én kert 
levél elé. Ezt azonban nem fogadhatjuk el, 
mert még javában folyik a Vilma-ügy, amikor 
Mikszáth 1870. április 24-én kelt levelében 
írja, hogy a Milka-ügy aggasztja („ . . . a 
dologból könnyen lehet b a j . . . " — 14. levél, 
I. k. 28. 1.). Ha a 10. levél valóban „végső 
kihangzása" a Milka-ügynek (már pedig való
ban annak tűnik), akkor a helye április 24-e 
után van. Miért ne folyhatott volna egy 
ideig párhuzamosan a két „ügy"? 

Az 53. levél (csonka!) szerintünk nem 

lehet budapesti (I. k. 120. 1.). A szöveg két 
helyen is ellentmond ennek: „Eddig az volt a 
tervem, hogy március 14-én lejövök Pestről..." 
(uo.), „Ha vissza tudtam térni Pestről..." 
(uo. 121. 1.). Minden valószínűség szerint a 
merész házassági tervekkel foglalkozó Mik
száth — ha rövid időre is — leutazott Nóg
rádba Mauks Ilona közelébe, s mivel találkoz
niuk a leány szülei vagy egyéb ok miatt 
nem sikerült, írta meg a levelet, talán Szkla-
bonyáról, de semmiképpen nem írhatta Pest
ről. 

Reméljük, hogy a Mikszáth kritikai ki
adás további kötetei a jól átgondolt, kialakult 
alapelveket következetesen alkalmazva kerül-
mek ki a sajtó alól, amint azt a korábbiakban 
megszoktuk. 

Nacsúdy József 

NAGY PÉTER: SZABÓ DEZSŐ AZ ELLENFORRADALOMBAN (1919—1923) 

Bp. 1960. Szépirodalmi K. 207 1. 

Egy nagyra becsülendő vállalkozás máso
dik kötete ez a könyv. A szerző a XX. századi 
magyar irodalom legproblematikusabb egyéni
ségét választotta vizsgálata tárgyának. Mun
kájának első eredménye {Szabó Dezső indu
lása. Irodalomtörténeti Füzetek 22. sz. Aka
démiai Kiadó Bp. 1958.) az író pályakezdésé
nek és első sikereinek vizsgálata egy nagy 
monográfia körvonalait sejtette. A második 
kötet csak megerősít bennünket ebben a föl
tevésünkben. Csupán az a zavaró, hogy az így 
részietekben kapott (különböző kiadóknál 
megjelenő) monográfiában a szerző számára 
is eltolódnak a határok, vagy aligha tudja 
biztosan megvonni azokat, hogy egy-egy kö
tetbe az életmű kérdéses korszaka teljesen 
megvilágíttassék. így esik meg, hogy az El
sodort falu fogadtatását és hatását az első kö
tetben vázolja, pedig ez már az ellenforrada
lom jelenségei közé tartozik. (Mellékesen je
gyezzük meg, hogy az első kötetből hiányol
juk Juhász Gyulának az Elsodort /a/u-ról írott 
kitűnő bírálatának a megemlítését. É L. Dél
magyarország 1919. szept. 28. Megj.: Örökség. 
1.177-180. 1. is.) A részletekben való megjele
nés az oka annak a kellemetlenségnek is, hogy 
a szerző kénytelen a második kötet élén össze
foglalást adni, pedig ezt az első kötetben meg
tette, tehát ismételnie kell. 

Nagy Péter második könyve Szabó Dezső
ről rendkívül sok anyag jó érzékű rendszere
zésén és földolgozásán alapszik. Kétséget kizá
róan bizonyítja be, hogy Szabó Dezső társa
dalmi helyzete, műveltsége, baráti kapcsola
tai és erkölcsi semmire sem tekintése révén, 
jó szándékkal vagy szándék nélkül, hogyan 
lesz az ellenforradalmi rendszer kikiáltója, 
antiszemita propagandájának szinte forrása. 
Gátlástalanul veti bele magát Szabó Dezső az 

ellenforradalom titkos szervezeteinek, írói cso
portosulásainak, propaganda előadásainak 
özönébe, hogy azután ugyanilyen gátlástalan
sággal rúgja el magától a fölszínre került söp
redéket, és megkonstruált ideális társadalmi el
képzeléseit éppen velük szemben hangoztassa. 
Látszatra egy egész nemzetet seregébe szám
láló hadvezérnek indult Szabó Dezső az ellen
forradalom elején, de 1923-ra már a későbbi 
évek teljes magányosságában állt, egykori 
szövetségesei már nem tartottak számot szol
gálataira, az újakat meg annyira elriasztotta 
magától és olyan bizalmatlan lett szemükben, 
hogy kísérletet sem tehetett a szövetségre, 
így, seregtelenül, van néhány pozitív, nagy 
föllángolása: elsőként figyelmeztet a német 
imperialimus újabb veszedelmére, megtámad
ja az arisztokráciát, tisztánlátásra vallóan ír 
a munkásságról és a tisztviselőkről. Ennek a 
rövid pályaszakasznak nagy jelentőségé van 
Szabó Dezső életművében: régi csomók bogo
zódnak, újak kötődnek, ide tart és innen indul 
az életműnek minden szála. Nagy Péter érde
me, hogy e rövid, de annyira zsúfolt korszak
ban (és nemcsak Szabó Dezső életművében) 
sok mindent tisztázott. 

E könyv ideológiai következtetéseinek 
bírálatát Mérei Gvula már elvégezte. (Magyar 
Tudomány, 1962/10. sz. 640-642. 1.) E.vonat
kozásban nem kívánunk foglalkozni vele. 
Mérei Gyula bírálatához csupán annyit szeret
nénk megjegyezni, hogy Szabó Dezső igen 
sokszor hangoztatta a nagybirtok fölosztásá
nak szükségességét (Élet és Irodalom 1923. 
I. évf. 2. sz. 8. 1., uo. 5. sz. 17.1., uo. 6. sz. 
43-44. 1., ezeket Nagy Péter is idézi!), de nem 
a látszat földreform végrehajtóinak elkép
zelései szellemében, hanem érzésünk szerint 
őszintén. 
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