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MIKSZÁTH EMLÉKKÖNYV (TANULMÁNYOK AZ ÍRÓ SZÜLETÉSÉNEK 
150. ÉVFORDULÓJÁRA) 
Szerkesztette Fábri Anna, Horpács, Madách Kiadó, 1997, 208 1. 

Értékes és sokszínű kiadvánnyal gyara
podott a Mikszáth-szakirodalom a jubile
um alkalmából. Fábri Anna átgondoltan 
kért fel kezdő és beérkezett irodalomtörté
nészeket, hazaiakat és külföldieket, s 
egyeztette a témákat oly módon, hogy az 
általánosabbak, átfogóbbak s a részletta
nulmányok kiegészítsék egymást. A szer
zők (szerencsére) nem érzik kötelességük
nek, hogy az évforduló alkalmából „meg
emeljék" hősüket, a kötet olvastán mégis 
többnek és másnak látjuk Mikszáthot, mint 
annak előtte. Senki nem törekszik erőlte
tett aktualizálásra, mégis mai és a mának 
szóló kötet született. 

Németh G. Béla például azt emeli ki 
Mikszáth Jókai-életrajza kapcsán (tehát 
érdemben szól Jókairól is), amit fontosnak 
és időszerűnek vél: az „ideológiai értékei" 
folytán az elmúlt évtizedekben favorizált 
A kőszívű ember fiai, a Rab Ráby helyett 
az epizód, az életkép művészét (Két író 
egy tükörben — Mikszáth Jókai-életrajza). 
Egyébiránt az egymásban tükröződő két 
életmű váratlanul és páratlanul gazdagon 
magyarázza egymást e tanulmány lapjain. 
Kozma Dezső (a Mikszáth-életmü és a 
Mikszáth-szakirodalom egyik legjobb is
merője) látszólag a régi romantikus-rea
lista kettősség mentén tekinti át az életmü
vet, valójában megújítja ezt, amikor a 
mesével a megfigyelést, a fantáziával az 
élethűséget állítja szembe, amikor Mik

száth fejlődéstörténeti funkcióját utódai
tanítványai felől láttatja (Mese és megfi
gyelés, fantázia és élethűség Mikszáth 
prózájában). 

Széles Klára dolgozatának ugyan Mik
száth lélekrajzáról a címe, voltaképpen 
azonban a Hova lett Gál Magda? elemzé
sét adja. Méghozzá a született irodalomér
tő finom megfigyeléseivel, s azzal a lé
nyeglátó megállapítással, mely szerint 
Mikszáth nem „fogalmazza meg, fejezteti 
ki belső monológban, mondatja ki mono
lógban, párbeszédben stb. azt, hogy mi 
történik hősei lelkében. Mozdulatok, 
gesztusok, magatartások árulkodnak csu
pán erről, s ezek a külső jelek is szűkösek. 
A beszéd sokszor inkább csak takarója 
vagy leple szándékok, akaratok, érzések 
létének vagy változásainak. Embereinek 
nagy része nem ura a nyelvi kifejezésnek. 
Nemcsak az írásbeliség előtti világ eszkö
zeivel élnek, hanem még az orális kultúrát, 
a szót is megelőző formákkal." (27.) Mik-
száthnak ezt az elemzést, kauzális logikát 
félrehárító módszerét (Nagy Miklós nyo
mán) a Beszterce ostromából vett idézettel 
is illusztrálhatjuk: „Hiszen csak az kell 
nekem, hogy mi történt, s nem, hogy miért 
történt." (Nagy Miklós roppant érdekes, 
meggondolkodtató kommentárja szerint: 
„Míg a nagy Palóc olykor könnyedén 
bánik a pszichológiai levezetéssel, Jókai 
igazából lemond róla.") 
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Nagy Miklós cikke {A korba való beil
leszkedés és Mikszáth alakjai) az idővel, a 
távoli korok szembeállításával jelentékeny 
emberi tartalmakat és írói telitalálatokat 
hordozó Mikszáth-művekről szól, főkép
pen Jókai-analógiák segítségével. Eközben 
(természetesen) kitűnő distinkciós érzék
kel különíti el a változatokat, hiszen a 
„kései oligarchák" nem „régimódi embe
rek", ahogy a Jelen tagadói" (a terminu
sokat Nagy Miklós alkotta) sem feltétlenül 
Don Quijoték. (Ez utóbbiak esetében nem 
is az időbeli szembeállítás, hanem a morá
lis értékválasztások játsszák a fő szerepet. 
Nem véletlen, hogy a kortársi világiroda
lom talán legművészibb Don Quijotéját, 
Dosztojevszkij A félkegyeiműjének Miskin 
hercegét - a szerző vallomása szerint - a 
Búsképű lovag mellett Krisztus ihlette.) 

Kovács Anna A különc pokoljárása (A pá
lyakezdő Mikszáth motívumvilága) című ta
nulmányában azt mutatja ki, hogy a legko
rábbi művekben milyen sok minden benne 
van már az érett Mikszáthból: nemcsak té
mák (vármegyei figurák, különcök), hanem 
az alakteremtés és a modor mikéntje is. Ko
sa László {,Jfemzetes uraimé/c"1 — Egy korai 
Mikszáth-mű társadalomtörténeti háttere) a 
regény világát szembesíti történeti, szocio
lógiai mozzanatokkal, a kisnemesség élet
formájával (pl. tegeződés-magázódás), tör
téneti tudatával, műveltségével stb. Bara
nyai Zsolt kollektív szimbólumokat és nem
zeti sztereotípiákat mutat ki {Mikszáth ma
gyarságképe), teljesen új szempontból bú
várolva át az életművet, s új következtetésre 
jutva: nem tanítani akart Mikszáth, nem is 
tagadta meg totálisan a hagyományos érté
keket, csak finom iróniával, de határozottan 
figyelmeztetett: „lejárt az idő, amikor az 
évszázados tradíciókra hivatkozva mindent 
változatlanul folytatni lehet." (81.) 
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Kiss Gy. Csaba izgalmas, kissé kényes 
témát választott: Mikszáth szlovák világá
ból (A „Beszterce ostroma" interetnikus 
olvasatban). Tárgyilagos hangnemben 
cáfolja Mikszáth, a „magyarul író szlovák 
író" hipotetikus tételét anélkül, hogy ta
gadná az író szlováksághoz kötődő rokoni, 
nyelvi, kulturális kapcsolódását. (Eközben 
érinti a Mikszáth-életmű szlovák recepció
ját is.) Elméleti hozadéka a cikknek az 
„interetnikus olvasat" terminusának beve
zetése. Annak a befogadói pozíciónak a 
rekonstruálása ez, amely otthonos a felvi
déki nyelvi és etnikai közegben, eltérően 
attól az olvasótól, aki nem tartozik a 
„beavatottak" közé. Kovács András Mik
száth Budapestje című munkája arra bizo
nyíték, hogy az olykor alábecsült tematikai 
megközelítés (Mikszáth fővárosélménye) 
mennyi szellemi izgalommal, életrajzi 
érdekességgel szolgálhat. Domahidy And
rás Bálint {Mikszáth és a parlament) a 
képviselő viselkedését, karcolatait, sőt 
regényeit vonja be vizsgálódási körébe, s 
ezzel (kimondatlanul is) bizonyos művek 
„előszöveg"-eihez visz közelebb. 

Fábri Anna, Mikszáth kiváló ismerője 
(nyilván éppen ezen oknál fogva) olyan 
témát választ A titkos könyv címmel (vala
mint Mikszáth és a természet alcímmel), 
mely már csak kidolgozatlanságánál fogva 
is rengeteg új észrevételt enged meg. 
Brassai Zoltán tanulmánya {„Eltűnt évti
zedek színes kavicsai") úgy indul, mintha 
az író utolsó évtizedéről kívánna szólni, s 
csak utóbb derül ki, hogy Mikszáth 
„irodalomtörténete" a tárgy. Az 1904-ben, 
a Franklin Társulat által indított Magyar 
Regényírók Képes Kiadásához (melynek 
szerkesztője is ő volt) írt előszavakból 
kibontakozó kép tudósít a nagy regényíró 
irodalomszemléletéről, elődeihez és kor-



társaihoz fűződő viszonyáról. Brassai Zol
tán éles szemű megfigyelője és jellemzője 
az irodalomtörténész és kritikus Mikszáth-
nak, egy-egy megjegyzéséből vaskos ta
nulmány születhetne. (S remélhetőleg 
születik is majd.) Rokon témával, a Sin
ger-Wolfher-fé le kiadó 1887-ben induló, 
Mikszáth által szerkesztett Almanach)áva\ 
foglalkozik Sánta Gábor: Egy „öreg he
rold" a kürtjébe fúj (Mikszáth és az Alma
nach). Mind a válogatás (mely - derül ki a 
cikkből - nem is igazán a Mikszáthé ta
lán), mind az előszavak az író irodalomfel
fogásához nyújtanak értékes adalékokat. 
Praznovszky Mihály {Mikszáth regénytö
redéke: Az amerikai menyecske) egy csak
ugyan kivételes írói ötletet s egy műfaj tör
ténetileg, sőt elméletileg is egyedi alakza
tot kommentál. Mikszáth egy amerikai 
özvegyasszonynak udvarló horvát képvise
lő sztorijával kívánta a magyar-osztrák
horvát közjogi viszonyokat a külföld szá
mára megvilágítani. 

A kötetet záró tanulmányok (stílsze
rűen) az életmű utóéletével foglalkoznak. 
A Mikszáth-dramatizálások néhány tanul
ságában Kerényi Ferenc úgy követi végig 
a színpadra alkalmazások történetét, hogy 
ezzel izgalmas fejezetét nyújtja a magyar 
kultúrtörténetnek, mentalitástörténetnek: 
attól a korszaktól indulva, melyben még az 
Osztrák-Magyar Monarchia operettlibret-
tistái próbáltak népszerű műveket produ
kálni Mikszáth nyomán, a magyar vígjá
tékhagyomány útján járó átdolgozásokon 
át egészen a szocialista korszakban szüle
tett átiratokig. Simona Kolmanova Mik
száth Csehországban című áttekintése 
nemcsak a művek fordításait és fogadtatá
sát veszi számba, hanem (a magyar olvasó 
számára) újszerű és érdekes összevetése
ket ad a korabeli cseh prózával, a cseh 

írók, például Jan Neruda humorával. 
A változatok sokfélesége, a befogadás 
ellentmondásai (a magyarok iránti érdek
lődés, illetve a cseh írók magyarellenessé
ge) a legújabb korig vezetik Simona Kol-
manovát: a Mikszáth-művek az 1960-as 
évektől különösen otthon érezhetik magu
kat a sajátos kelet-közép-európai világban, 
„az abszurdumig terjedő humor, szatíra és 
komikum" közepette. A cseh írók közül a 
magyar olvasónak is ismerős Bohumil 
Hrabalt és Ladislav Fuksot emelem ki. 
Ezek a (mai szemmel) a közelmúltra ref
lektáló művek továbbviszik a mikszáthias, 
szintén abszurdumig fejlődő világot, mint
egy tovább éltetik a mikszáthias kort, a 
sajátosan „befejezetlen" valóságot (175). 

Oplatka András „No, most aztán 
kászmálódjék föl nagyuram is" (Mikszáth 
németül - Gondolatok és vázlatok) címmel 
mint az író német fordítója értekezik arról, 
hogy miért is nehéz, szinte lehetetlen 
(ennek példája A fekete kakas címbe 
emelt, s lényegében lefordíthatatlannak 
minősített mondata) németül megszólal
tatni Mikszáthot. Az okok között nem 
éppen meggyőző is szóba kerül. Oplatka 
András is előítéletnek nevezi azt a hiedel
met, hogy a „németes" irodalomfelfogás 
jegyében „annak a műnek, amelynek nem 
szerves részei elvont filozófiai fejtegeté
sek, aligha lehet helye a magas irodalmi 
szférában" (183). Hiszen ha ez igaz volna, 
akkor nehéz volna megmagyarázni Gogol 
vagy Hrabal sikerét német nyelvterületen. 
Inkább arról van szó valóban, hogy „sem 
Mikszáth tárgyi és társadalmi világának, 
sem nyelvének nincs német megfelelője." 
(182.) A műfordítói műhelymunkába is 
bepillantást engedő, s a Svájcban megje
lent Mikszáth-művek fogadtatásának írá
sos és szóbeli nyomait sorjáztató cikk a 
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befogadástörténet hallatlanul érdekes 
fejezetét adja. Anélkül egyébként, hogy a 
recepcióesztétika terminusait előtérbe 
helyezné. 

Egyetlen tanulmány van, az Eisemann 
Györgyé, mely programmá avatja az egyik 
legtradicionálisabb magyar epikusnak, s 
az irodalomtudomány újfajta nómenklatú
rájának egyeztetését. Tegyük hozzá nyom
ban: kivételes sikerrel. A Történetiség és 
flkcionalitás a Mikszáth-prózában című 
írás arra ad példát, hogy miképpen lehet 
megszabadulni bizonyos sztereotípiáktól, s 
mire lehet menni a szaktudomány friss 
terminusaival. A beszélő köntös, amelyet 
idáig az érdektelenebb müvek közt tartot
tunk számon, váratlanul komplikálttá vagy 
legalábbis izgalmassá válik: „Mikszáth 
kisregényében tehát a beszélő köntös ere
deti alakja és másolata mint egy »eredeti« 
szöveg olvasása és újraírása szembesül, 
aminek következtében az újraírás némának 
bizonyul az eredetileg beszélővel ellentét
ben. Itt tehát létezik egy eredetinek mi
nősített »beszéd«, egy eredeti szöveggel 
reprezentált olvasat, melynek áttétele egy 
újabb szövegbe sikertelen. Vagyis a másik 
féllel közös olvasatnak egy újabb írással 
való fenntartása lehetetlennek mutatkozik. 
Lestyák Mihály így nem pusztán másolt, 
hanem újraalkotott valamit az eredeti 
köntöshöz képest. Megírta az olvasatot 
(azaz önkéntelenül átírta a szöveget) a 
maga nyelvezete szerint, felmutatta a maga 
jelét a félreértésben lebegő közös jelentés
hez - s ezzel a félreértést nyilvánvalóvá 
tette. De mint vérbeli szerző, büszke a 
munkájára, a másolatra: a saját müvére, 
mesteri alkotására." (60.) Egy évszázadon 
át az avult romantika kései megnyilatkozá
sának tekintették ezt az egyébként lebilin
cselően érdekes és megejtően kedvesen 

elbeszélt történetet, mely Eisemann értel
mezésében egy hermeneutikai csapdát il
lusztrál: „De amit a szabómester nem vett 
figyelembe, az a megértésben rejlő szük
ségszerű félreértés, melyet itt éppen a 
másolás gesztusa nyomán az azonosítás 
próbája leplez le. Vagyis a másolás szán
déka önkéntelenül is átírást eredményezett, 
mely felborítja az olvasat és a jelentés 
közösségét, hiszen a török fél részéről új 
olvasatot kényszerít ki." (60.) 

Eisemann György tanulmányát azért 
minősíthetjük különlegesen érdekesnek, 
mert nem teóriát erőszakol rá műre, hanem 
a szöveg faggatása vezeti el új felismeré
sekhez: „S ha a másolat — az új műalkotás 
- szükségképp nem az írás, hanem az 
olvasás reprodukciója, akkor, történetünk 
metaforájával szólva, minden másolatból 
hiányzik legalább egy írásjel. És ez az 
írásjel éppen a »szentség« jele, az eredeti
ség jele, mivel a másolat (az újraírás) új 
eredetiség-jelet hoz létre." (61.) Szerzőnk 
nem esik az intertextuális vizsgálatok 
túlhajtó inak hibájába, akik nemigen törőd
nek Nietzsche (szerzőnk által itt is idézett) 
óvásával: „ha a tárgyakat nézzük a tükör
ben, akkor nem láthatjuk a tükröt." Egy
mást kizáró narratívak egyidejűségének 
fantasztikumba hajló példáját látja az Új 
Zrínyiászban (a Bibliától, a feltámadást 
jelző trombitahangoktól egészen addig, 
hogy a feltámadt szigeti hősök Dombóvá
ron megnézik Jókai drámáját, a Szigeti 
vértanúkat, „melyről a fövértanú csak 
ennyit mond: egy szó sem igaz az egész
ből"), de oly módon, hogy a „tükör", a mű 
nem tűnik el, nem válik másodrangúvá. 
Éppen ellenkezőleg: a „szövegek párbe
széde" magát a regényt, a regény befoga
dását gazdagítja: „mivel az elbeszélés 
végső mozzanata nem egy történelmiként 
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rekontextualizált témához, hanem a Szigeti 
veszedelem hangsúlyosan költői narráció-
jához köti vissza kifejletét, ezért Zrínyiek 
sem Szigetvár történelmi falai alá kerülnek 
vissza a második kirohanás után, hanem a 
költői eposz szövegébe. S a Zrínyiászból 
ekként lett Új Zrínyiász, vagyis olyan 
szövegvisszhang, mely önmagát és önma
ga előzményét nem történelmi események, 
hanem történelmi szövegek imitálásának 
állítja." (64.) 

Már direkt módon a posztmodern próza 
kategóriái kerülnek elő az Új Zrínyiász 
vendégszövegeiről (a Bibliából és Zrínyi 
eposzából átvett idézetek, illetve álidéze-
tek: újsághírek, parlamenti hírek) szólva, 
aminek köszönhetően tökéletesen új kép 
alakul ki (az egyébként hagyományosan az 
életművön belül nem sokra tartott) Új 
Zrínyiászról: „nem különül el élesen az 
autonóm szövegalkotás elve (mely külső
nek tételezett forrásból idéz) az önmagát 
eleve idézetként meghatározó konstruálás
tól. Mindkét koncepció nyomai felfedez
hetők, így mindkettő relativizálódik oly 
módon, hogy az alapszöveggé és az idézet
té minősítés lehetősége számos ponton 
felcserélhető lesz. S erre a cserejátékra is 
felhívja a mű olvasóját, aki előtt feltárja 
állandó öntranszformálásának szabály
rendszerét: a biblikus és az eposzi idézet
tel deklarált kezdet és zárás között, annak 
mintájára és annak tükrében lezajló ha
tárátlépések hullámzását történelmi pre-
textus és átírása: külső és belső szöveg, tá
vollét és ittlét, múlt és jelen között." (65.) 

Eisemann György még az anekdotáról 
is tud újat mondani, úgy vélekedvén, hogy 

az elbeszélt adomát az odaértett olvasó 
rendezi el visszamenőleg és előretekintve 
is. A valamely másik lényre és nyelvre 
való vonatkoztatást és abból levezetett 
identitáskeresést, tehát egy másik értelme
zői fókusz jelenlétét látja a „történelem 
nyelvé"-ben (Beszterce ostroma), például 
a zsolnai színészeknek ősi szokásokat 
felidéző epizódjában. A Don Quijoténak 
ezúttal betöltött szerepét is hagyományos, 
de átgondolt jelentésgazdagító ötletként 
interpretálja: a lovagregény szüzséelemei-
nek parodizálása olyan pretextusra történő 
vonatkoztatás, mely az új szöveget a régi
nek műfaji határozmányú (architextuális) 
áttevődése gyanánt kezeli. 

E tanulmány a kötet közepe táján foglal 
helyet, ismertetése azért került cikkünk 
végére, mert aktuális és általános igazság
gal szolgál. Meglepő és üdvös módon nem 
üt el az előtte és utána álló, hagyományo-
sabb írásoktól. Kiegészíti és nem cáfolja 
azokat. A különböző módszerek tehát nem 
riválisnak, hanem szövetségesnek mutat
koznak a Fábri Anna által szerkesztett 
kötetben. Az újszerű megközelítés és a 
régebben meghonosodott eljárások hábo
rúsága egyébként is alighanem olyasmi, 
amiről Mikszáth azt írja, hogy az egyik 
félnek sem szabad benne győzni. A koz
mopolita és a „túlnépies" irány ellentétéről 
szólva fogalmazza ezt meg. De igazsága 
érvényes emerre is. Hiszen az alulmaradó 
hiánya nemcsak az ügy, hanem a győztes 
számára is végzetes lenne. 

Imre László 
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