
később bátorkodik neki a pacsirta és a füle
mile." Ennek az igazságnak a felismerésével 
kérlplhetetlen és következetes harcot foly
tat az epigonizmus ellen. Sokkal következe
tesebbet és az eredményeket tekintve sokkal 
messzebbre nyúlót, mint Gyulai. Még a 
Gyulai vezette Kisfaludy Társaság és az 
Akadémia által is elfogadott és megdicsért 
„csárdás" Tóth Kálmánt sernhajlandó Petőfi 
méltó követőjének elismerni". Sőt: egyetlen 
rokon vonást sem tud felfedezni közöttük. 
Helyes az a felismerése, éppen az irodalom 
és a társadalom szoros összefüggésének 
szem előtt tartásával, hogy a Bach-korszak 
idején tapasztalható pangás, epigonizmus, 
tehetségtelenség után a 60-as évek elején for
dulat következett. ,,A közéleti korlátok tágu
lásával az irodalom vérkeringése is eleve
nebbé v á l t . . . érezte mindenki: új hang, 
új kerékvágás kívántatik." •— idézi tőle 
Vargha Kálmán. Nagyon fontos az is, hogy 
a költészettől a feltétlen őszinteséget követeli. 
Ez magában véve iszseniálisnak mondható 
esztétikai igazság. Őszinteség nélkül nincs 
költészet, nincs irodalom. Az epigonizmust 
is az őszinteség hiányában marasztalja el 
elsősorban. Vargha Kálmán széles ívű és 
Zilahy igazságait, megállapításait, egész 
szerepét a Nyugat forradalmáig átkapcsoló 
szemléletmóddal mutatja ki, hogy Zilahy 
epigonizmus-bírálata nemcsak korára érvé
nyes. Az epigonizmus egész szerepét meg
világítja a kiegyezés korában. Szinte meg
sejtve a jövőt, jellemzi a későbbi évtizedek 
konzervatív költőit is, Vajda, Reviczky, 
Komjáthy, a Nyugat és Ady konzervatív-epi-
gon, selejtes költői ellenzékét. 

Az is jellemző Zilahy széles területű szép
irodalmi tájékozódására, hogy felfedezi a 
nagy XIX. századi orosz irodalmat, amelyik 

MIKSZÁTH KÁLMÁN ÖSSZES MÜVEI 

Mikszáth munkáinak 1956-ban meg
indult kritikai sorozata a 23. kötettel forduló
ponthoz érkezett, befejeződött a regények
nek és a nagyobb elbeszéléseknek a megje
lentetése. Három lelkes szakember, Bisztray 
Gyula, Király István és Rubinyi Mózes 
(majd a későbben bekapcsolódott Rejtő 
István) alaposan felkészült a nagy magyar 
író műveinek méltó közrebocsátására. 

röviddel az ő halála után indul nyugat
európai diadalútjára. 

Dramaturgiájában érdekesen emlékez
tet Péterfy nézeteire. Általában is ugyanazt 
a feladatot tűzi maga elé, mint Péterfy: a 
dramaturgiai tudatlanság, baklövések helyre
igazítását. Érdemes lenne nézeteit egyszer 
alaposabban összevetni Péterfy drámakriti
kájával. Sok-közös vonás található tragikum
elméletükben is. Különösen, ami a tragikai 
igazságszolgáltatás, az erkölcsi igazság és a 
tragikai igazság közötti összefüggést illeti. 

Vargha Kálmán tanulmányának leg
tanulságosabb, leggondolatébresztőbb követ
keztetései azok, amelyekben Zilahynak a 
már érintett modern lelkialkatát mutatja 
ki. Olyan modern vonásokat talál benne, 
amelyek a Nyugat megújító levegőjében jut
nak majd teljességre. Joggal mondható tehát, 
nemcsak ellenzéki magatartásában, hanem 
egy modernebb irodalmi és művészi kultúra 
megsejtőjeként, tudatos követelőjeként és 
ha töredékesen is, de kifejezőjeként a „Nyu
gat elődének", ahogy Németh László nevezte 
a 30-as évek elején. Igen, valóban ellen-
Gyulai volt, és még inkább az lehetett volna. 
Hiszen, amiért ő harcolt, az továbbvitte a 
fejlődést. Az ő eszméit teljesítette ki a fej
lődés. . 

A válogatásról még néhány szót. Szinte 
az egész Zilahy benne van ebben a kötetben. 
Bámulatos ez is, hogy néhány év után meny
nyi érték maradt ránk műveiből. Benne van
nak a kötetben versei és jelentősebb novellái 
is. Legfeljebb azt sajnálhatjuk, hogy az 
egész Zilahy nincs benne. Különösen, hogy a 
Petőfi-tanulmányból, amelyik minden egy-
vonalúsága mellett is talán legjobban megírt 
munkája, csak részleteket kapunk. 

Harsány i Zoltán 

Az első 12 kötetről annak idején már 
jelent meg ismertetés (ItK. 1960. 3. sz.), 
jelen feladatunk az azóta napvilágot látott 
kötetek számbavétele. Fő figyelmünket mos.t 
már arra irányíthatjuk, hogy megvizsgáljuk, 
miként segíti elő e kritikai kiadás Mikszáth 
utolsó korszaka problémáinak tisztázását. 
Ugyanis ez írónk munkásságának legjelentő
sebb, de egyben legvitathatóbb része is. 

13-—23. köt. Szerkesztik: Bisztray Gyula és Király István. Regények és nagyobb elbeszélések, 
1900—1910. — 13—14. Különös házasság. Sajtó alá rendezte: Bisztray Gyula. — 15.: Fiit. 
Mindenki lépik egyet. A sipsirica. Sajtó alá rendezte: Bisztray Gyula. — 16.: Akli Miklós 
cs. kir. udvari mulattató története. Sajtó alá rendezte: Bisztray Gyula. — 17.: A vén gaz
ember. Kozsibrovszki üzletet köt. Sajtó alá rendezte: Bisztray Gyula. — 18—19.: Jókai Mór 
élete és kora. Sajtó alá rendezte: Rejtő István. — 20—21.: A Noszty-fiú esete Tóth Marival. 
Sajtó alá rendezte: Rejtő István. — 22—23.: A fekete város. Sajtó alá rendezte: Királv István. 
Bp. 1960—1961. Akadémiai K. 
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Itt dől el, hova, milyen magaslatra jutott 
Mikszáth, s vajon ez a" realizmus magaslata-e 
— vagy valami más. 

Mikszáth írói arculatán az új század küszö
bén olyan vonásokat fedezhetünk fel, ame
lyekből eddig csak keveset láttunk. Olyan 
új jelenik meg nála, amely már századvégi 
jelenség, s a legfiatalabb írónemzedék sajátja. 
Az új jegyek elsősorban elbeszéléseiben fi
gyelhetők meg. Nem kívánjuk tengelyéből 
kiforgatni e korbeli műveit, de ezekben az 
eddigieknél jobban kell figyelnünk új hang
jára, s nem feltétlenül szükséges társadalmi 
mondanivalót keresnünk ott, ahova csak 
erőszakoltan lehet ilyet belemagyarázni. 

A három elbeszélés közül, melyet a 15. 
kötet bocsát közre, kétségtelenül a Fili a 
legjelentősebb ebből a szempontból. Egészen 
más típusú mű már ez, mint az eddigiek, s 
ha van is benne társadalmi bírálat, akkor az a 
Fili magatartása, akivel az író olyannyira 
szimpatizál. Ő a természetnek látszólag cél
talan teremtménye, aki a körülötte tülekedő 
világ közepett sem törtet, nem gyűjt, nem 
fukarkodik, erre nincs benne igény, meg
elégszik a gyerekek, az egyszerű lelkek szere
tetével. Csak egyszer mozdul meg benne egy 
új érzés, de mire ezt észreveszi, már el is 
szalasztotta boldogságát. Nem csinál azon
ban belőle nagy hűhót, észrevétlenül tűnik 
el. A befelé forduló, érző, de szótlan, későn 
magára ébredő ember ködbevesző, pasztell 
színekkel megrajzolt alakja ő. Halkan el
csendesedő befejezésével a novella már Krúdy 
felé közelít. 

Itt érzünk rokonságot az első Mikszáth-
novellák alakjaival, a belső gazdagságot 
hordozó Olejjel, Lapajjal. Nem a témája, 
hanem a novella belső szépsége fog meg 
bennünket, 

A sajtó alá rendező Bisztray Gyula jó 
érzékkel rátapint ez elbeszélés újságára, de 
nem hagyja társadalmi mondanivaló nélkül 
megjegyzéseit, s idecitálja Justhot, Peteleit 
(170. 1.), párhuzamba állítja elbeszéléseiket a 
Filivel, s végül i-s Mikszáth leleplező művei 
közé sorolja e novellát is. A kritikai kiadás
nak nem feladata a találgatás, mert az köny-
nyen tévútra terelheti a figyelmet. Itt- az 
elbeszélés végkicsengésére esik a hangsúly, 
ez adja meg sajátos ízét, s innen kell kiin
dulnunk megértéséhez is. 

Nehezebb megfognunk az újat a Mindenki 
lépik egyet c. elbeszélésben. Semmi esetre 
sem Apró uramban kell keresnünk azt, aki
nek kapitalizmust megbuktató ötlete végül is 
meghiúsul. Az új vonás Katica magatartásá
ban jelentkezik, aki a szülői, társadalmi 
akaratnak nem engedelmeskedik, szabad 
életre törő, őszinte érzelmű lány, aki mer 
többre vágyni, s vállalja is annak minden 
következményét. Üj női magatartás ez, 
de az már Mikszáth régi felfogásához való 

ragaszkodását mutatja, hogy romantikus 
módon össze is hozza szerelmesével. Nem 
érthetünk hát egyet a sajtó alá rendezővel 
— amidőn ismét értékel és nem tényeket 
közöl ?*-: hogy Mikszáth „ezzel a novellájá
val felfogásában is visszafelé lépet t" (15. k. 
206.) Ez csak részben igaz, s főként akkor, 
ha régi szemléletünkhöz ragaszkodunk. 

A szépleányok története a Sipsiricdban 
is folytatódik, sőt az Akliban is. Ez utóbbi 
nem is tartalmaz többet egy romantikus 
szerelemnél, amelynél a történelmi háttér 
csak kételyeinket szaporítja: mit keres 
Ferenc császár patriarchális alakja a Sipsirica 
és a Különös húzassá% társaságában. Nem
csak a gondolat szegénységével találkozunk 
itt, hanem a lankadó fantáziára is felhívja 
figyelmünket a Jegyzet-anyag. Arra is példa 
az Akli, hogy a már egyszer befejezett művet 
hogyan lehet mesterséges, külső indokokkal 
a happy-end felé terelni. Nagy engedmény 
ez a közönség ízlésének, s arra mutat, hogy 
az író nem mindig törekszik eszmei magas
latokra. Egyébként részleteiben jellegzetes 
mikszáthi mű ez is, tele szellemességgel, 
különösen az indító fejezet sziporkázik az 
ellentétekből fakadó humortól, a szójátékok 
petárdáitól. Itt helyesen utal a sajtó alá 
rendező az író bevált sablonjainak használa
tára, de justh Fu/Vniísának Czobor Lipótjá
val húzott párhuzamát ilyen terjedelemben 
túlzottnak tartjuk (16. k. 190—9!). 

A Sipsirica több szempontból is figyelmet 
érdemlő mű. Tendenciája nyilvánvalóan az 
uralkodó osztály erkölcstelen visszaélései el
len irányul, de van benne valami a bűnügyi 
regényeket jellemző vonásokból is, amely 
már nem szükségszerűen fakad az elbeszélés 
fő mondanivalójából. Környezetrajzának egy 
részéből pedig Krúdy budai kisvendéglőinek 
elődeit ismerhetjük fel, amint erre a Jegyzet 
is felhívja figyelmünket. Nem ismeretlen 
irodalmunkban a leányát áruba bocsátó 
szülő, előfordul már Mikszáthnál is, s meg
van évtizedekkel előbb Tolnainál is; még az a 
motívum sem új, hogy valakit igazmondásá
ért a bolondok házába zárnak. 

Mikszáth realista szemléletét mutatja, 
hogy Sipsirica közel sem találja olyan fel
háborítónak kitartottságát, mint Druzsba 
tanár úr. Egy kissé tanácstalanul áll ez eset
tel szemben maga az író is, erkölcsi felfogása 
ugyan tiltakozik a történtek ellen, azért 
adja elítélő szavait Druzsba szájába, de 
azután nem bolygatja tovább ezt a kérdést. 
Tényként könyveli el Sipsirica magatartását. 
Nem tudjuk mivel magyarázni Sipsirica 
azon szavait, hogy ő jól érzi magát. Az el
beszélés szempontjából erre nincs szükség, 
sőt ha a bírálatot fogadjuk el a novella köz
ponti gondolataként, akkor az élesebb volna, 
ha erőszakkal, tiltakozása ellenére történnék 
„elrablása". 
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A novella hangulati egysége mindvégig 
megmarad, a leány eltűnésével csak roman
tikus lesz, de nem komorul el a kép, s végső 
soron nem lázít fel bennünket, csak az állami 
erőszak. 

Egészen újszerű ennek az elbeszélésnek a 
befejezése, valahogy úgy mondhatnók, hogy 
kettős befejezés. Nem olyan értelemben, 
mint amilyennel az Akliban találkoztunk, 
a cselekmény megnyújtása, hanem inkább, 
mint a Különös házasságé. Külön befejezése 
van az eszmei mondanivalónak: — Druzsba, 
az igazság vereséget szenved, — és külön 
ér véget a történet: Sipsirica visszatér a 
vendégek közé, amivel egyben bezárul az 
elbeszélés cselekményköre. Ez a módszer a 
valóság győzelmének és a költői igazság
szolgáltatásnak mesteri ötvözete. Realitását 
az mutatja, hogy a csalárdság győz a tiszta
sággal szemben, ugyanakkor meg is féleme-
dett annyira, hogy visszahúzódjék. 

Az elbeszélés végső, ironikus jelenete 
arra enged következtetni, hogy Mikszáth a 
közéleti visszaéléseken jobban felháborodik, 
mint a magánéleti kisiklásokon. 

A 900-as évek három nagy regénye a 
pályacsúcsra érkezett írót mutatja. A fel
tárt gazdag anyag meggyőzően bizonyítja, 
hogy e művekben tudatos témaválasztások
kal van dolgunk. 

A Különös házasság Jegyzeteiben nyúj
tott, a regény érdekességével vetekedő rend
kívül jelentős, hiteles írásokból nyilvánvalóan 
kitűnik, hogy a Dőry—Buttler-eset közel 
sem úgy zajlott le, ahogyan azt Mikszáth-
nál megtaláljuk. Három évtizedig élt már 
feleségével a gróf, amikor válókeresetét be
adta. Mikszáth előadása a Bernáth-féle vál
tozatra támaszkodik, s erősen a szájhagyo
mánynak megfelelően dolgozta fel az esetet. 
Éppen az a körülmény, hogy a közvélemény, 
méghozzá az alsóbb társadalmi rétegek állás
foglalását tette magáévá, mutatja liberális
demokrata nézőpontját. Művészi erejét — a 
tárgy megfogásának oldaláról — mindennél 
jobban.dicséri, hogy egy — bár megtörtént, 
de mégis — kuriózum kapcsán tud általá
nosítani, egy különleges esetet tud átfogóvá 
fejleszteni, hogy belőle nem az irrealitás felé 
téved, hanem a valóság feltárását nyújtja. 
Egyesek rosszallólag jegyzik meg, hogy 
Mikszáth fiktív hivatkozásokkal igyekszik 
menteni felfogását a támadások ellen. Ez 
éppen nem érv vele szemben, hanem inkább 
mellette szól, ha a külsőleges „igazságot" 
kívánják tőle, nincs aggálya ilyennek kon
struálása ellen, mert ez nem változtat a 
tényleges, a belső igazságon. 

Az írói szándék művészi megvalósulása 
ellen azonban már merülhetnek fel kifogások. 
A legnagyobb hiba talán az, hogy a mű nem 
alkot harmonikus egészet, nem egységes, 
egyes elemek kiütnek az egész szövetéből, 

egyszóval nem minden rész van szigorúan 
alávetve a központi gondolatnak. Ez külö
nösen akkor válik szembetűnővé, ha össze
hasonlítjuk a regény két részét. Az első kötet 
azt a nevet viselhetné: ,,A gaztett", s ennek 
szolgálatában áll a szerkezet felépítése is. 
Az I. fejezet, a diákok megjelenése Olasz-
röszkén, még vidám, zsánerszerű; az este 
Dőryéknél még kedélyesen indul, de a III. 
fejezetben megjelenő Medve doktorral már 
valami nyugtalanító légkör nyomul be, s 
a IV. fejezetben — amikor kipattan a 
titok —, elkomorul a kép. 

A regény új szálának a bevezetésével 
azonban megint vidám, majd kedélyes, sőt 
poétikusan idillivé válik a kép, míg elérke
zünk a regény újabb csomópontjához, a 
Buttler—Horváth Piroska boldog mátkasá-
gához. (V—IX. fej.).E jelenetsor úgyis fel
fogható, mint a Dőry-házban történtek 
kontrasztképe, s ezek után már várható a 
két világ találkozása, összecsapása. A XIII. 
fejezetben bekövetkező drámai konfliktust 
jól készítik elő a X., XI. fejezetek ijesztő 
jelei, a XIII. csak betetőzője az előzőknek, s 
a XIV.-ben már újabb térbe dobja át az 
író a cselekmény fonalát. 

Az I. rész tehát jól felépített, kevés ki-
térőjű, sallangmentes szerkesztésű, s végén 
tetőzik a regény drámaisága is. A továbbiak
ban már nem volna helye semminemű 
kedélyességnek. Az eddig magánügyi kere
tek között folyó cselekményt a II. részben 
Mikszáth közéleti térre tereli, a Buttler— 
Dőry-ügy kihat nemcsak a legmagasabb 
magyar polgári és egyházi fórumokig, ha
nem egészen a ,,szentszék"-ig s a királyi 
udvarig. A szerkezet ilyen széles távlatra 
szóló kibővítésével Mikszáth a nagy epikusok
ra jellemző művésziséggel oldja meg eszmei 
célkitűzését. De vajon az első részben meg
ütött komoly alaphangot töretlenül viszi-e 
tovább? 

A II. részről nem mondható el, hogy a 
bíráló hangú komorságot igyekszik elmélyí
teni. Ami tulajdonképpen újdonság ebben a 
részben, az a bűnügyi regényekre emlékez-' 
tető igazság kiderülésének izgalma, á hol 
megtalált, hol pedig újra eltűnt „bizonyos
ság" játéka. A; regény e vonása azonban 
nem segíti a bírálat elmélyítését, a mind
untalan újra kezdődő kedélyeskedések le
rontják a hatást. Itt már nem tekinthetjük a 
derűs,és a komor, váltakozását, a kontraszt
kiemelés eszközének, mint az I. részben« 
Ott helyénvaló volt, de itt — a gaztett 
elkövetése után, a konfliktus tetőpontja 
után — csak feloldja a szorongó hangulatot. 
Krok „apó" nyomozása, a koronatanú 
Vidonka magatartása inkább vígjátékba 
való, mjnt ide. 

. Megingatja Mikszáth realizmusába ve
tett hitünket a regény befejezése is. Bár« 
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mennyire indokoltnak is tartjuk erkölcsileg, 
hogy Buttler és Piroska kijátszották e világ 
aljasságát; hogy az ilyen kitartásnak el kell 
nyernie az író kezéből is az igazságszolgálta
tást, mégis ez sokat levon realitásának erejé
ből. Végső soron ez a befejezés azt szuggerálja, 
hogy ezt a társadalmat a saját fegyverével, 
csalárdsággal lehet legyőzni, nem pedig 
erősebb eszközökkel. Itt is kettős befejezés
sel állunk szemben, amelyben egyszer győz 
a való, és egyszer az irrealitás világába mene
külnek el főalakjai. Ebben az író ingadozása 
tükröződik, aki nem mer igazán szembe
nézni a valósággal, kiutat keres ebből a 
világból, noha tudja, hogy ilyen nincs. 

A Noszty /iában már szűkebb az eszmei
ség köre, mint a Különös házasságban volt. 
Ebben a korszakában Mikszáth műfajilag 
is közelít a nagyreaüsta alkotásokhoz, már 
eddig is nagy sikerrel alkalmazta a szatírát, 
de ez idó'berí még fontosabb szerepet juttat 
neki. Ebben a műfajban Mikszáth azért tud 
fölébe emelkedni Jókainak vagy Tolnainak, 
mert nem növeszti alakjait a valóság hatá
rain túlra. Az ő alakjai nem romantikus 
„hősök", mint a Jókaiéi, s nemjs feneket
lenül gonoszak, mint a Tolnaiéi. És itt ellent 
kell mondanunk a kötet sajtó alá rendező
jének, aki tanulmányában (ItK 1960. 3. sz.) 
azon az alapon, hogy Miks;ä.h nem látta 
tisztán a jövőt, elveti a mű szatíra voltát, 
mert — mint mondja — ehhez föltétlenül 
szükséges a jelennek a jövő szemszögéből 
történő bírálata. Egyrészt nem vagyunk 
biztosak abban, hogy ez így van, el tudjuk 
képzelni a hibák egyszerű konstatálását is, 
minden perspektíva meglátása nélkül; más
részt Tóth Mihályt olyan alaknak tartjuk, 
aki már a jövőt képviseli. 

A magunk részéről szatírának fogjuk fel 
ezeket a regényeket, amelyekben nem nőnek 
ugyan a hihetőség határán túl az alakok, de 
az esetek a valóság mértékét erősen meg
haladva állnak előttünk. Nemcsak szelek-

* tálja, hanem úgy csoportosítja Mikszáth a 
valóság elemeit, hogy azokból az „ügy" 
válik fontossá. Dőryben semmi sincs, amit 
ne lehetne feltételezni róla, de amit megtesz, 
mégis rendkívüli, ha nem l^pi is át a lehet
séges határát. Tolnai alakjai pl. egy-egy 
gonosz tulajdonság megtestesítői, s így in
kább a romantika körébe tartoznak, mint a 
Mikszáthéi. Távolabb esik e tekintetben 
Mikszáth Eötvöstől is, aki szintén él a fel
nagyítás eszközével, viszont közelebb kerül 
Móriczhoz, aki alig használja ezt az eszközt. 
Talán ez is mutat valamit abból, hogy Mik
száth a fele úton áll a két nagy regényíró 
között. 

A legnagyobb gondot a Noszty fiú
ban is az a kettősség okozza, amely az író 
szándéka és a megvalósult alkotás között 
érezhető. Nem tagadható az író ama törek

vése, hogy benne a korral szembeni elégedet
lensége nyilvánul meg — elsősorban a dzsentri 
életforma bűnös volta ellen. Ugyanakkor 
viszcnt tévútra vezetne, ha nem ismernők 
el, hogy ha kimondja is ítéletét Mikszáth, 
állandóan keresi az enyhítő körülményeket. 
Az ítélet és a mentség ott él az egész társa
dalomban, s Mikszáth ennek ad kifejezést. 

Nem szabad ez esetben „vagy-vagy" 
alapon gondolkoznunk, s ebben a maga
tartásban valami megalkuvást látnunk. Az 
élet bonyolult, s abban határesetek is van
nak. Mikszáth ez írása így dokumentálja 
kora kettősségét, műfajilag a realizmusnak 
romantikából jövő, lírai felhangú faja ez. 

A kritikai kiadás bőséges anyaga meggyőz 
bennünket arról, hogy Mikszáth e műve is 
milyen szoros kapcsolatban áll a valósággal. 
Nemcsak egyedül az Ungár-eset ennek az 
alapja, hanem az egész koalíciós, illetve 
darabont politika, az egész úri rend világa. 
Mégis, a jelentősebb alakok, az öreg Noszty, 
Kopereczky, Feri eleve nem gyűlöletes figu
rák, s későbben sem sikerül az írónak meg-
gyűlöltetnie velünk Őket. Ha megcsóváljuk 
is fejünket tetteik fölött, nem lázadunk fel 
ellenük. Mikszáth nem egy moralista szemé
vel, kívülről nézi őket, hanem belülről, aki 
megérti mindazt, ami történik. Viszont, 
aki megért, megbocsát. A falakon belül 
állóktól még a korabeliek is inkább elfogad
ták a bírálatot, mint „idegentől". (Viszont, 
ha a Noszty-klikk nem lesz gyűlöletessé előt
tünk, akkor szükségszerűen , Tóth Mihály
nak a fiatalok ügyébe történt beavatkozását 
tartjuk durvának.) Szükséges megvetésünket 
nagyban tompítja Tóth Mari viselkedése is, 
aki belemegy a kompromittáló helyzetbe. 

De lényegesebb ezeknél az egész művön 
át uralkodó alaphang, amely egyáltalán 
nem vérforraló, elítélő magatartásunkra 
apelláló hang, hanem inkább kedélyes. 

A sokat emlegetett „kemény" befejezése 
sem olyan egyértelmű ennek a regénynek 
sem. Igaz, hogy a mese szerint Noszty Feri 
nem kapja meg a gazdag polgárlányt, mégis 
az utolsó szavak lerontják ezt a hatást. 
Felfoghatjuk ezt úgy is, hogy a dzsentri 
már nem javul meg, s akkor ezt kritikának 
minősíthetjük, de enélkül mindenképpen 
sokkal komolyabb volna a mű végkicsengése. 

A Noszty fiúval kapcsolatban irodalom
történetírásunk rendszerint hivatkozik az 
anekdota szerepére Mikszáth műveiben. Meg
állapítja, hogy az nemcsak elősegítője, ha
nem egyben gátja is az elmélyülő bírálatnak, 
de megjegyzi, hogy Mikszáth mégsem az 
anekdota ellenére, hanem azon keresztül 
lett realistává. A magunk részéről hozzá
tesszük, hogy az anekdotában levő kedélyes
ség nemcsak gátja, hanem lerontója is — mint 
láttuk — a már elért realista vonásoknak 
is. A kritika élét mindig letompítja a mosoly-
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ra kész arc, a kritikai realista műnek egyik 
legnagyobb, ellensége a kedélyes zsáner-
szerűség. De lehetetlenné teszi az anekdota 
az alakok belső elemzését is, amely oly 
lényeges volna. Nem is igen találunk Mik-
száthnál sem ,,belső" ábrázolást, s ha van 
is, az is eléggé felszínen mozgó, mint pl. 
Tóth Mari önigazoló gondolatai e regény 
lapjain (21. k. 92. 1.). 

A Noszty fiúról szóló irodalom arról 
tanúskodik, hogy kora csak részben fogta 
fel az író szándékát, akik nem akarták a 
kritikát meglátni benne, azok könnyen talál
hattak a műben a maguk igazolására elég 
anyagot. De aki egy kicsit is komolyan vette 
az irodalom szerepét, az megláthatta, hogy 
többről van itten szó puszta szórakoztatás
nál. Akarata ellenére — egyik bizottsági 
jelentésében — éppen az Akadémia ismeri 
fel e mű igazi szándékát (21. k. 292. 1.). 

A Noszty fiúnál helyénvalónak véltük az 
anekdotizmus kérdését felvetni, de a Fekete 
varossal kapcsolatban már felmerül, hogy 
jogos-e ezt a művet is anekdotából fejlesz
tett regénynek tartanunk. Annak ellenére, 
hogy a mű magja lehet anekdota, s továbbá: 
ha tele is van tűzdelve anekdotával, össz
hatásában mégsem kelti azt a benyomást, 
mint az előbbi művek. 

A Fekete varosnak már az indítása is 
komor, az elénk lépő alak később még inkább 
kibontakozó belső vívódásával, eleve magá
ban hordja végzetét, s mutat némi rokonsá
got Kemény sorstól üldözött alakjaival. 
A nagy ellenfélnek, Lőcse városának hall
gatása mögött állandóan ott érezzük az 
engesztelhetetlen gyűlöletet, ami még job
ban aláhúzza a komor hangulatot. 

Eltér a Fekete'város az eddigi regényektől 
szerkezetileg is. A Noszty fiúban a fő cselek
mény egy szálon futott, s ha olykor váltako
zott is a nézőpont, aszerint hogy a Nosztyak 
vagy Tóthék foglalkoztak a dologgal, végső 
soron mindannyian egy irányba vitték a 
cselekményt, a házasság felé. A nagy, a 
döntő konfliktus, mint egy csattanó, a re
gény végén következett be. A Különös házas
ság is egy szálon indul, s ez a szál válik ké
sőbb ketté, olykor azonban egészen közel 
kerültek egymáshoz, sőt össze is bonyolódtak. 

A Fehde város egy szálon induló cselek
ménye rövid futás után megtorlódik. Az 
első konfliktus mint egy tovább nem gör
gethető szikla zárja le az utat, s a cselek
mény két ágra szakadva folyik tovább, hogy 
csak a másik, a végső összeütközésben talál
kozzék újra. Az előre helyezett konfliktus 
eleve feszültséget biztosít a mű további 
folyamára, s a komor hangulatot nem engedi 
feloldódni. Itt kezdettől leszámolásra kell 
felkészülnünk, ellentétben a Különös házas
sággal, ahol a feloldásra, a rend helyreállására 
várunk. 

Még inkább elmélyíti a mű konfliktusos
ságát a magánéleti, a szerelmi viszony.' 
A Különös házasság szerelmi problémája 
idillikus ellenkép, amelynek a regény fel
építése szempontjából nincs olyan fontos 
szerepe, mint itt, ahol túl nő a Capulet— 
Montague-ellentéten is. A kezdeti konflik
tusból ezen az úton lesz kettős tragédia, a 
Görgeié és a szerelmeseké. Itt belső szükség
szerűségből következik ez a vég, s nincs igaza 
Takács Sándornak, mikor azt mondja, hogy 
Mikszáth puszta szeszélyből fejezteti Te 
Görgeit a regényben (22. k. 250.). Ez a be
fejezés a mű belső fejlesztéséből fakad, s el 
nem hántható. Amikor Görgei — az ütköző
pont a két szerelmes között — megszabadul 
magánéletének nyomasztó problémája alól 
(megbizonyosodik arról, hogy Rozália az ő 
kánya), már sietteti az eseményeket, hogy 
dőljön el végre életének másik nagy ügye is. 
Ekkor már közelről csap meg bennünket a 
tragédia szele. 

így összefoglalva a regény azt a látszatot 
kelti, mintha semmi felépítési hibája sem 
volna. Ez azonban nem áll. Annak ellenére, 
hogy valóban a legregényszerűbbnek tart
hatjuk Mikszáth e művét, már megjelenést 
idején megállapították — s a Jegyzet tanú
sága szerint maga az író is elismerte — laza 
szerkezetét. Kétségtelen, hogy az epizódok, 
egyes nagyobb részek el-elterelik a figyelmet 
a.fő kérdésről, de hangulati egységét nem 
igen bontják meg. Állandóan érződik a leve
gőben, hogy még hátra van egy elintézetlen 
ügy, s addig nem juthat a cselekmény nyugvó
pontra. Ezek alapján nem mérnők azt mon
dani, amit a sajtó alá rendező Király István, 
hogy a mű dekomponált. A regényben a 
nagyrealizmusra emlékeztető nagyobb lé
legzetű történelmi leírás, művelődéstörté
neti, helytörténeti ismertetések (7. fejezet) 
csak fokozzák a valószerűséget. Még a leg
hosszabb, az időt megállító fejezet, a Moli-
torisz utasainak kalandja (II. k. 11. fejezet) 
is fontos szerepet tölt be. Nemcsak Mikszáth 
epikus kedvéről tanúskodik, hanem egyrészt 
tovább fejleszti az eseményt azzal, hogy 
összehozza a szerelmeseket, másrészt retar
dálja a végső konfliktus bekövetkezését. 
A tabló pedig magyar megfelelője lehet 
Balzac vagy Dickens fogadói életének. 

* 
Mikszáth műveinek most feltárt gazdag 

anyaga arra hívja fel figyelmünket, hogy a 
régi módon már nem lehet megoldani a 
Mikszáth-kérdéseket, új, árnyalásra alkal
masabb eszközöket is igénybe kell vennünk. 
Mikszáth példája figyelmeztet arra is, hogy 
egy alkotó politikai pártállása sem ad min
den kérdésre megnyugtató feleletet, azokat 
elsősorban műveiből kell kielemeznünk. Vé
gül megláthatjuk azt is, hogy szűkek ma 
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már azok a kategóriák, amelyek közé egy-
egy alkotót besorolni igyekszünk. Mikszáthot 
is nehéz egy határozott keretbe szorítani. 

Mikszáth, ha a legnagyobb alakja is egy 
időben irodalmunknak, nem mondhatjuk, 
hogy az egyetlen lehető utat járta, s aki nem 
ezt az irányt követi, az szükségszerűen meg
reked. Nem abban különb író Mikszáth, 
hogy egyedül ő talált a realizmus útjára, 
hanem abban, ahogy a maga alkotta nem
ben nagy művész. Sajátos világot tudott 
teremteni, ehhez megtalálta egyéni művészi 
eszközeit, amelyek pályatársai fölé emelték. 
Nekünk mélyebb műelemzésekkel ezeket a 
sajátosságokat kell feltárnunk és értékel
nünk. 

Mindezekhez nagymértékben hozzásegít 
a jelen kritikai kiadás. 

2. 

Ez a nagyméretű és nagytávlatú prózai 
kiadás úttörő jellegű, mintául szolgál a 
hasonló kezdeményezések számára. Már az 
eddigiekből is levonható több filológiai meg
állapítás is. 

Többször elhangzott a kiadással kapcso
latban, hogy sok „fölösleges" adattal ter
helik a sajtó alá rendezők az íveket. A tudo
mánynak nem célja a filológia, de nélkülöz
hetetlen eszköze. Olyan kapcsolatoknak, lehe
tőségeknek nyitja meg az útját, amelyek 
nélkül a dolgok lényege maradna homály
ban. A feltárás folyamán nem mindig lehet 
előre tudni, hogy mi bizonyul „felesleges
nek", s miből lesz egy kérdést továbbvivő 
láncszem. Felfogásunk szerint egyetlen tény
adatra sem mondhatjuk, hogy fölösleges. 
Elvileg egy kritikai kiadásban minden — a 
szóban forgó műre vonatkozó — adatnak 
helye van. 

Hogy mennyire fontos lehet egy mellékes
nek vélt részlet is, arra jó példa a Noszty 
fiú színpadi feldolgozása kritikáinak ismer
tetése, amelyből kiderül, hogy éppen a 
Harsányi-féle változat döbbenti rá az iro
dalomra figyelőket, hogy mi is Mikszáth 
művének igazi mondanivalója. (21. k. 297. 1. 
a Budapesti Hírlap ismertetését.) Nem bizo
nyul hát fölöslegesnek az irodalmárok szá
mára a színpadi feldolgozások ismertetése 
sem, nem is beszélve a színpadi szakemberek
ről, akiknek olykor fontos lehet egy színlap, 
egy szereposztás is (természetesen, ha an
nak nehezen hozzáférhető anyaga van, 
különben elég azokra csak utalni). 

Meglehetősen hálátlan munka a filoló
gusé, mert nem veszik alkotó számba, nagy 
önfegyelmet és hallatlanul nagy összponto
sító figyelmet igénylő elmélyedését nem ér
tékelik. E kötetek sajtó alá rendezői minden 
elismerést megérdemlő, példamutató preci

zitással dolgoztak. Nagyban emeli a sorozat 
értékét, hogy nemcsak összegyűjtött anyagot 
nyújtanak, hanem eredeti, újonnan feltárt 
eredményeket is hoznak. E téren elismerés 
illeti Bisztray Gyulának (Pusztai Gyula 
segítségével) a Különös házasságra vonatkozó 
eredeti egri gyűjtését, amely sok mindent 
újabb megvilágításba helyez. Példamutató 
Király István a Fekete város keletkezéséhez 
és forrásaihoz közölt anyagának oknyomozó 
módszere, termékeny összevetései (22. k. 
241—53.). A Szövegváltozatok alapján ki
igazítja azokat a téves nézeteket, amely 
szerint Mikszáth csak úgy könnyedén vetette 
papírra gondolatait, s nem lett volna igé
nyes. A négyszeri—ötszöri átdolgozás ellene 
mond ennek (22. k. 255.). 

Komoly filológiai igény és elmélyültség 
jellemzi Rejtő István munkáját is, méltó 
munkatársa a nagy vállalkozásnak. 

Mindezek ellenére — természetesen — a 
sorozat e részében is lehet hibákat, kisebb 
hiányokat találni. Ilyennek vesszük pl. azt 
is, hogy nem tartjuk ide illőnek a Jókai 
élete és kora c. tanulmányt. Ennek helye az 
írói arcképek és egyéb irodalmi tanulmányok 
között van. Ez a hely egy kissé rontja hite
lét, azt sugallja, hogy regény, nem pedig 
tanulmány. 

Az eddigiek során rámutattunk arra is, 
hogy nem mindig értünk egyet a sajtó alá 
rendező eljárásával. Erre még lehetne fel
hozni több példát is, de csak egyet emlí
tünk: Ady Jó Csönd-herceg előtt c. költemé
nyének idézését az adott helyen erőltetett
nek tartjuk (17. k. 230.). 

Azon lehet vitatkozni, hogy ki mely foga
lomnak, szónak a magyarázatát tartja szük
ségesnek. Most példának felsorolunk egy 
pár — szerintünk — hiányzó szómagyará
zatot: 

A 15. kötetből A Filiböl: 8 : 13 kaszt; 
8 : 18 génre; 12 : 27 nobel; 12 : 31 akceptál; 
12 : 37 apprehenzió; U : 9 káosz; 14 : 16 
aperte; 14 : 38 mésalliafice; 15 : 21 bulle
tin; 18 : 16 immúnis, inzultálni; 19 : 25 
Lancelot; 22 :11 alterál; 24 :22 disponál; 
26 : 26 vétó; 26 : 27 ambitus; 26 : 31 pleni-
potenciárius. A Sipsiricából: 106:32 szub
tilis; 110 : 3kosztros; 121 : 24 raritas; 128 : 30 
major domus (és nem 135 : 15 alatt); 155 : 22 
votum separatum; 156:31 inter muros; 
156 : 33 garmond. 

Az Akiiből: 16. k. 37 :28 bonhomia; 
38 : 23 epocha; 61 : 6 glacis; 61 :27 epidé
mia; 8 3 : 2 páter familias. A Nosztyból: 
20. k. 39 : 36 rectissime; 47 : 6 adherencia; 
131 : 8 primae classis; 178:3 Józsa Gyuri. 
A Fekete varosból: 22. k. 159 : 16 naturálék; 
161 : 9 konfidens; 164 : 19 tubafák (csak 
egyes szám lehetne); 168:37 esküdöztek, 
mint a vereshagyma (honnan van?); 178 : 28 
prezidium. 
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Megjegyezhetjük végül, hogy a megadott 
magyarázatok, párhuzamok mindenkor pon
tosak és kielégítők, mindössze néhány helyen 
találhatni egy-két említésre méltó hiányossá
got. A Filiben például hiányzik annak ma
gyarázata, hogy miért éppen „lengyelkedés-
nek" hívják a szóban forgó magatartást. 
E szempontból talán helyénvaló lett volna 
Rubinyi Mózes szövegét az Irodalom rovat
ból (15. k. 199.) a magyarázatok közé emelni. 
Megjegyezzük, hogy Jókai Enyim, tied, övé. 
c. regénvében is szól a „lengyelkedésről". 
(NK. I. k. 203:33.) 

A párhuzamok, motívum azonosságok 
száma szinte kimeríthetetlen Mikszáthnál, 
s a sajtó alá rendezők óriási munkát végez
tek ezek felderítésére. Csak megemlítjük, 
hogy a Különös házasságban található papír
csónak-motívum Jókainál is megvan a 
Fekete gyémántokban, ott Belényi Árpád 
Zsófikával játszik. (Gyermekjátékok c. feje
zetben.) A fejőstehén motívuma előfordul 
Mikszáthnál a Különös házasságban is, 
Fáy igéri Vidonkának (14. k. 72.). 

SZALAY KÁROLY: KARINTHY FRIGYES 

Bp. 1961. Gondolat K. 364 1. 

A tény, hogy valaki mert és tudott 
monográfiát írni Karinthyról, rendkívül ör
vendetessé teszi a fiatal kutató vállal
kozását. Az összes alkotójában és egész 
folyamatában egyáltalán nem egyszerű 
huszadik századi irodalomnak egyik leg
összetettebb jelensége Karinthy Frigyes. 
A szándék és az eredmény, a képesség és a 
teljesítmény sokszor szinte szédítően elvál
nak nála, de még többször harmóniában 
egyesülnek; az az író volt, aki mint lírikus 
és elbeszélő is egyéni szóval van jelen kora 
irodalmában (s ahogy eltávolodunk az idő
ben, nő meg mindkettő jelentősége), de mint 
humorista, különösen mint az irodalmi karika
túra mestere teljesen új útra vitte, moderni
zálta a magyar humoros irodalmat. Az ember 
éppen vele s humoros írásaival kapcsolat
ban írná le talán legszívesebben és legköny-
nyebben, hogy újítása, hangvétele világ
irodalmi jelentőségű volt — ha kezét nem 
fogná le mindjárt az a tény, hogy Karinthy 
művészete sem tudott eddig még soha át
törni a magyar nyelv szigetelőfalán s való
ban nemzetközi kultúrkinccsé változni. Amel
lett az az író is, aki eleve alkalmas arra, hogy: 

elijessze a mongráfust: mint egész élete, élet
rajza és különösen műveinek története a leg
nagyobb rendetlenségben maradt ránk; gon
dos és nehéz munkát kíván akár csak annak a 
kiderítése is, mit mikor írt, melyik írását hol 
jelentette meg először; nemtörődömségből, 
anyagi kényszerből, tréfakedvelésből vagy 

Méltatlan volna azonban a sorozathoz, 
ha tovább is folytatnók ez apró, szóra is 
alig érdemes kifogásokat. Az ilyen méretű, 
több munkatárssal dolgozó vállalkozásnál 
előfordul, hogy nem mindenütt egyöntetű 
a jelölés módja, a rövidítések használata 
stb. A kiadásnak azonban nem ez a jellem
zője. Legfőbb értéke az eredeti kutatásokon 
alapuló, egyelőre még felbecsülhetetlen ér
tékű anyag összegyűjtése, és a régi, téves 
nézetek helyreigazítása. Ezzel máris nagy
mértékben vitte előbbre a Mikszáth-kutatás 
lehetőségét, de a nehezebb munka még hátra 
van, a szétszórtan heverő írások, a kisebb 
munkák felkutatása, a mikszáthi életmű 
teljessé tétele. Mikszáth kulcsalakjává lett a 
XIX. század magyar irodalmának, s értékei
nek pontos felmérése, helyének biztos ki
jelölése nagymértékben visz közelebb a szá
zadforduló magyar irodalmának megértésé
hez. 

Gergely Gergely 

gonoszkodásból nemegyszer megtörtént, hogy 
ugyanazt az írást később más címen újra 
közölte, sőt ilyesmi még köteteiben sem 
ritka. 

Mindez korántsem meríti ki, pusztán hal
ványan jelzi azokat a nehézségeket, amelyek
kel Karinthy monográfusának szembe kel
lett néznie. S Szalay Károly a feladat egészé
vel néz szemben ebben a könyvében: a telje» 
életrajz megadása éppen úgy célja, mint a 
művek születésének tisztába tevése, az egyes 
műfajokon belüli sajátságainak, újságának, 
egész gondolatának és művészetének fejlő
dése. Nem csodálható, ha e sokrétű és szám
talan nehézséget, buktatót rejtő feladat vala
mennyiét egyetlen — és első — könyvben 
nem képes megoldani. 

Legkomolyabb és legkevésbé vitatható 
eredményei éppen az életrajz és a művek 
kronológiája, keletkezéstörténete területén 
vannak. Elsősorban Karinthy fiatalkorára, 
iskolázására, kezdő szárnybonlogatására vo
natkozó munkája értékes: maga Karinthy 
sem volt ellene saját mítoszának,, s Szalay-
nak maradandó érdeme, hogy minden lehető 
adatnak utánajárt, a vallomásokat szembe
sítette a fellelhető és kikövetkeztethető té
nyekkel és így sok mindent tudott új meg
világításba helyezni, a realitásnak megfele
lőbben elrendezni. Sajnálatos, hogy ezt a 
gondos és aprólékos munkát nem folytatta 
tovább a beérkezett Karinthy élettörténeté
vel: itt már inkább elszürkül az életrajz, 
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