
1378 egri püspök, Galiczia kormányzója. 
1385 imolai püspök, 
1386 erdélyi püspök, 
1389 meghal. 

Imre főesperes: 1371 regölyi főesperes, pécsi kanonok, 

1375 regölyi főesperes, pécsi kanonok, 
1376 regölyi főesperes, Alsáni Bálint titkára. 
1387—1393 pécsi székesegyházi főesperes.36 1401 előtt meghal. 

Bizonyos, hogy a bemutatott nevek még az eddig egyedül ismert Bolognai Galvanoval 
együtt sem adják egyetemünk tanárainak teljes névsorát az 1367—1379. évekből. Azonban 
e hiányos névsor is nagyjelentőségű, mert rávilágít egyetemünk olyan vonására, melyről eddig 
sejtelmünk sem volt. A felsorolt tanárok zöme ugyanis külföldi, sőt még a szebeni Pál prépost 
magyarságában is kételkedni lehet. Meggyőződésünk, hogy ennek oka nem a magyarság 
mellőzése, hanem az, hogy egyetemünkre vonatkozó összes kútforrások külföldön találhatók. 
A külföld pedig elsősorban külföldiek emlékét őrizte meg, míg az itthon őrzött anyag az idők 
viszontagsága következtében mind elpusztult. A külföldi tanárok jelenléte azt bizonyítja, hogy 
egyetemünk nem helyi jellegű, provinciális főiskolának indult, alapítói előtt valóságos univer
zitás lebegett, mely szívesen tárta ki kapuit az akkori művelt népek felé. Bolognai Galvano 
miatt eddig azt hittük, hogy egyetemünk gyökereit Olaszországban kell keresnünk. Lurtz 
Hermann és Rudolf prépost pécsi szereplése azt mutatja, hogy a gyökerek kiágaztak német, 
sőt a pflazi Vilmos püspökön keresztül francia talajba is. 

Petrovich Ede 

Királyfia Kis Miklós alakja régi irodalmunkban 

Szilády Áron 1873-ban A mesékről címmel, rövid kétrészes tanulmányt közölt, melyben 
a szakirodalomban elsőként foglalkozott Királyfia Kis Miklós alakjával.1 A hős nevének 
(Miklós, Kis Miklós, Szép Miklós, Király Kis Miklós, Királyfia Kis Miklós formában) mesében, 
balladában, példabeszédben gyakori előfordulása arra a helyes következtetésre indította, 
hogy nem csak a hozzáfűződő cselekmények, hanem maga a név és alak is régibb korból 
származik. Valószínűnek tartotta, hogy Királyfia Kis Miklós története nem csupán a száj
hagyományban élt, hanem talán verses feldolgozása is lehetett. „Hihető, hogy játjának 
[ = druszájának] Toldi Miklósnak méltó társa volt s ha Ilosvaira nem tehetett is szert, emlé
kezetét kegyelettel őrizte meg a mesélő nép mai napig." A jelek szerint e mesékbe vándor
motívumok is keveredtek, „de — folytatja Sz. Á. — a mese vagy tán helyesebben monda 
hősének tősgyökeres magyar voltát ezek ellenére is merem állítani."2 

Toldi és Királyfia Kis Miklós alakjának összekapcsolására az indítékot Szilády számára 
csupán a névrokonság jelentette. Bizonytalan abban is, hogy a Királyfia Kis Miklóssal kap
csolatos történet vagy történetek ősi alakját — melyet eredeti formájában nem ismerünk — 
mesének vagy mondanak minősítse-e? Erre mutat „a mese vagy tán helyesebben monda" 
kifejezés. Mikor azonban adatokat hoz arra, hogy a Kyralfia név már 1287-ből ismeretes, 
álláspontját így összegezi: „Egy egész nemesi osztály viselte hát e nevet, melynek valamelyik 
tagja könnyen válhatott azon nemzeti mondakör hősévé, melyet csorbult széleivel ma már 
a meséknek, ki tudná megmondani hányadik rétege borít, de központját a hőst máig sem tudta 
megtorlott iszapjával eltakarni."3 Itt tehát már nem is mondáról, hanem egyenesen nemzeti 
mondakörről beszél a szerző. 

Tíz évvel később, 1883-ban az RMKT IV. kötetének Ilosvai Toldijához fűzött jegyzeteiben 
újra foglalkozott a kérdéssel.4 Nemzeti mondakörről már nincs említés, de leszögezi: „ . . . bi
zonyosra vehetjük, hogy Királyfia Kis Miklós neve alatt valamely hősről szerzett magyar 
ének volt az, melyről szó van." Királyfia Kis Miklós és Toldi Miklós alakjának benső rokon
ságát igazolandó a Királyfia Kis Miklós alakjával kapcsolatba hozható meseanyagból össze
gyűjtötte azokat a motívumokat, melyek Toldi alakjával vagy viselt dolgaival valamiféle 

s* Hazai Okmt. V. 176. AIGL: História ven. Capituli Quinqueecclesiensis. Pécs, 1838. 59. 
S Z I L Á D Y ÁRON: A mesékről. MNyr 1873. 6 5 - 6 7 . és 1 4 8 - 1 5 1 . 
' I. m. 67. 
s I. m. 67. 
' RMKT IV. köt. 3 4 3 - 4 6 . 
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rokonságot mutatnak. Hivatkozik a Landorvári Dorka c. balladára, Az ólom barát, A három 
aranygyűrű, A szegény ember tizenkét fia stb. mesékre, s az összehasonlítások eredményeit 
így summázza: „E Miklósok testi erő és bátorság dolgában állnak azon fokon, hogy Toldival 
kiállják az összehasonlítást. Hogy Toldi csak csehekkel, olasszal mérkőzik, míg eme Miklósok 
sárkányokkal viaskodnak, nem zárja ki azt, hogy a Toldi-mondának szintén lehettek oly 
részletei, melyek szörnyetegekkel vívott küzdelmekről szóltak." Meg kell itt jegyeznünk, 
hogy valóban nem zárja ki ezt a lehetőséget, de nem is igazolja! Utal itt továbbá Szilády 
arra, hogy a kárpitra varrott oroszlánkép Héraklészre, a budai özvegy tréfája pedig Sámson 
és Delila történetének egyes vonásaira emlékeztet. De ezeket az argumentumokat ő maga 
sem tartja elégségeseknek ahhoz, hogy a Toldi-monda szörnyetegekkel vívott harci epizódjai
nak egykori meglétét igazolják. 

Szilády megjegyzései után ötven esztendővel, de az Ő eredményeiről mit sem tudva, Beké 
Ödön5 szólt hozzá röviden a kérdéshez. Bornemisza már Szilády által is idézett helye, vala
mint Bercsényi leveleiből származó két XVIII. századi adat alapján népmesének minősíti 
a Királyfia Kis Miklósról szóló történetet. Megjegyzi azonban, hogy „Népköltési gyűjtemé
nyeinkben nem sikerült e mesét megtalálnom, de talán még előkerül". Beké Ödön a Bercsényi 
leveleiben megőrződött motívum: „ha felveszed is, megbánod, ha nem is, megbánod !" alapján 
kutatott e mese után. Ami neki nem sikerült, sikerült Honti Jánosnak.6 E motívum ugyanis 
előfordul A táltospárbaj és tejfürdő7 mesében s ennek alapján Honti János legrégibb tündér
mesehősünknek tartja Királyfia Kis Miklóst. Szilády Áron dolgozatáról ő is hallgat. Nyil
vánvaló, hogy véleményt alkotni e kérdésben csak az adatok alapos vallatóra fogása után 
lehet. 

Királyfia Kis Miklós nevének ma ismert első említése Bornemisza Péter Ördögi kísér
tetek3 (1578) c. művében, „Az hallásról" szóló fejezetben található. A hallással — fejtegeti 
Bornemisza — isten azért ajándékozott meg bennünket, „ . . . hogy azzal minden epületünkre 
való szokat, tanulásunkra, vigaztalasunkra, bátorításunkra, Isten ismeretire es tizteletire 
valókat halgassunc, ő magatol Istentűi, Angyalitűi, es io emberektűi:", serre minden lehető
ségünk megvan, mert miképpen látásunkra, „Azonképpen Hallasunkrais soc szép értelmes 
szokat, ekésen szolo embereket, Oratorokat, Poétákat, Prédikátorokat, Énekeseket, Lant, 
Czimbalon, Orgona, Hegedő, Trombita, Dob, Sip szokat, kűlómb, kűlőmb czengö Philemile, 
Publikan, Rigó, Fűry, Szayko, Szarka, Czoka, Czinege czátsogasokat! adót, hogy ezbölis meg 
beczűlnűc az mi teremtő Istenűnknec mind felséget, mind io voltat: Es magunkatis őruendez-
tetnűc, nem annyira ezekben való gyönyörűségekben, mint ö benne, vgy mint kiből szarmaz-
tanac, mind azoc." 

De ezekkel az istennek tetsző lehetőségekkel nem élnek az emberek s Bornemisza nem 
tudja elfojtani efölött érzett keserűségét és felsóhajt: „De iay, mi vta hazugságot suga ama 
rauasz kigyo es Sárkány, az mi első szűleinc füleibe, es annac helt adanac, az vta immár czac 
mind hazugsagnac halgatasara, es hitsagos mulatságra vagyodnac mindennec fülei, Tiztatalan 
es faytalan beszednec halgatasara, hazug es álnoc tanaczra, hamis es eretnec tanyitasra, 
rágalmazóé, gyalazoc, fondorloc sugarlasira, tragar es peniszes czuffsagra, baba beszédre, álnokul 
költőt fabulákra, K-irály fia kis Miklosrol, Poetac Óriásiról, Apolloniusrol, es egyéb hitsagrol, 
virág es szerelem enekec halgatasara, Lant, Sip, Dob, Trombita szóbeli hayia huyiara, es 
temeny ezer czaczogasokra." 

Ez a bekezdés ellentétpárja az előbb idézettnek. Értelmezésük is csak kölcsönös figye
lembevételükkel történhet. Először Bornemisza felsorolja a hallás istennek tetsző gyönyörű
ségeit, az orátorok és poéták mellől a prédikátorokat sem hagyva el. Ezután a már oly sokszor 
és sokak által idézett szövegrész következik, ahol elmondja mindazt, amit ő károsnak tart, 
s amitől véleménye szerint mindenkinek óvakodnia kell. Királyfia Kis Miklós alakjának meg
ítélésénél abból kell kiindulnunk, hogy itt milyen szövegösszefüggésben szerepel. Ne restelljük 
környezetét újra felvillantani: tisztátalan és fajtalan beszéd, hazug és álnok tanács, hamis 
és eretnek tanítás, rágalmazók, gyalázok, fondorlók sugallásai, trágár és penészes csúfság, 
bába beszéd, álnokul költött fabulák Királyfia Kis Miklósról, Poéták Óriásiról, Appllóniusról, 
virág és szerelem énekek. 

Teljesen rokon összefüggésben szerepel Királyfia Kis Miklós neve Mikolai Hegedűs János
nál is, aki a Biblia tanúi (1648) c. művének előszavában a jó könyvek szükségességéről szólva 
ezeket mondja: „Hasznosis ez, Szüksegesis valóba; avagy tsak azértis most elsőben, hogy 

» B E K B ÖDÖN: Egy régi népmese. Ethn 1933. 1 6 0 - 6 1 . 
• H O N T I J Á N O S : Megjegyzés. Ethn 1933. 161. 
' SOLYMOSSY SÁNDOR: Keleti elemek népmeséinkben. Ethn 1922. 30 — 44. 
8 Bornemisza Péter: ördögi kísértetek. A kiadást gondozta és jegyzetekkel ellátta: ECKHARDT SÁNDOR. 

Bp. 1955. 9 8 - 9 9 . és 245. 
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ez által vonattassanak el a gyengék ama sok mese mondástul, motskos szófia-beszedektül, 
király fia kis Miklós költött szerentseitül."9 

Ebbe az együttesbe a jó Toldi Miklós alakja bizony nem illik bele. A Toldi-mondával 
kapcsolatban nem ismerünk egyetlen, a fentiekhez hasonló elítélő nyilatkozatot sem. S ebből 
önként következik, hogy Királyfia Kis Miklós Toldi-típusú hős nem lehetett! Bornemisza 
hősünk köré csoportosított kifejezései: tisztátalan és fajtalan beszéd, trágár és penészes 
csúfság, az ApoIIonius történetére való utalás, valamint a virág- és szerelem-énekek emlegetése 
egyértelműen a szerelmi tematika felé irányítja figyelmünket. Megerősíti ezt Szabó T. Attila10 

adata is, aki Népmeséink sorsa c. tanulmányában a Temesvári Pelbártnál megőrződött mesenyom 
említése után így ír: „A múltkoriban az Erdélyi Múzeum gr Bánffy nemzetségi levéltárából 
egyik XVII. század elejéről származó levélben olvastam egy szemrehányó szerelmes levelet; 
ebben a levélíró büszke, makacs kedvesének szemére veti, hogy úgy viselkedik, mintha ő 
volna Királyfia Miklós leánya." Jó lenne ismerni az eredeti levelet. Következtetéseinkben 
így messzebb tekinthetnénk. Ennyiből is megállapíthatunk azonban egy neM lényegtelen 
momentumot, hogy hősünk neve itt is szerelmi tematikával kapcsolatban merül fel, s mi 
ebben látjuk jellemének a Szabó T. Attila által is emlegetett jelentős vonását. 

Az eddig felsorakoztatott adatok csupán jelezték a vizsgálódás helyes irányát, perdöntő 
bizonyítékoknak nem tekinthetők. A Baronyai Decsi János Adagium-gyűjteményében11 

található Fabula Milesia, Királyfia Miklós beszéde (s nehogy véletlenül is másra gondolhassunk 
egy kicsit odébb: Milesius sermo, Trágár beszéd) kifejezés pontosan és egyértelműen meg
világítja az egész kérdést, s megjelöli a Királyfia Kis Miklós nevéhez kapcsolódó történet 
műfaji hovatartozását. Fabula milesia (milétoszi mese) alatt ugyanis az ókortól napjainkig 
erotikus, azaz sikamlós szerelmi elbeszélést értettek. E műfaj első képviselője a közelebbről 
nem ismert Ariszteidész nevű görög író volt, akinek novellagyűjteményét Lucius Cornelius 
Sisenna, Pompeius hadseregének tábornoka Fabuláé Milesiae (Milétoszi mesék) címen for
dította latinra, s akiről Ovidius is elismerően nyilatkozott: „ . . . olyan elbeszélések voltak 
ezek, amelyeknek a színhelye javarészt Milétosz lehetett, ez a nagy forgalmú kisázsiai kikötő
város, amelynek kereskedői a gyapjúból, rózsaolajból és tajtékkőből jócskán meggazdagodtak, 
s ennek a vagyonos polgárságnak főleg ifjabb nemzedéke vidám, mulatós, nagyvilági, köny-
nyelmű, sőt léha életet élt, s bizonyára ez az elpuhult társadalom volt a háttere az Arisztei-
dész-féle erotikus, vagyis szerelmi tárgyú s gyakran humoros elbeszéléseknek."12 A fabula 
milesia kifejezés tehát egy elbeszélés-típus félre nem érthető terminus technikusává vált. A 
Királyfia Kis Miklóssal kapcsolatos történet is tehát fabula milesia, azaz szerelmi történet, 
még pontosabban szólva széphistória volt. Igen népszerű és általánosan elterjedt lehetett, 
mert adataink szerint, ha a prédikátorok valamely történetet cím szerint emlegetnek, annak 
abban az időben a legdivatosabbnak kell lennie. Nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy nem 
csupán a szóbeliségben élt ez a történet, hanem kéziratos formában, esetleg nyomtatásban 
foroghatott közkézen. Királyfia Kis Miklós nagy népszerűségének ideje a XVI. század má
sodik fele (Bornemisza adata: 1578., Baronyai Decsié: 1598.), tehát egybeesik a szerelmi 
tematikát elsőként diadalra juttató széphistóriáink fénykorával. A Királyfia név, mint emlí
tettük már 1287-bŐl ismeretes. Feltehetőleg eme nemesi família valamelyik Miklós nevű 
tagjának szerelemi kalandjai képezték azt a magot, amely anyaga lett a Királyfia Kis Miklós 
névhez tapadó elbeszélésnek, sőt e név a XVI. század második felében egy elbeszélés-típus, 
a fabula milesia jelölőjévé vált, amint ez jól kitapintható Baronyai Decsi János adatából. 

De ez a név egyben elősegítette a történet folklorizálódását is. Hősünk ugyanis a mesékben 
úgy szerepel, minta király legkisebb fia, Miklós, s nem is csupán szerelmi tematikájú mesékben. 
Neve megtalálható a legkülönbözőbb mesetípusokban, leggyakrabban azonban tündérmesék
ben. Nem vállalkozhatunk itt arra a bonyolult, nehéz feladatra, hogy nyomon kövessük 
Királyfia Kis Miklósnak a népmesékben megtett útját. Csupán arra szorítkozunk, hogy né
hány, a folklórból vett adatot is felsorakoztassunk állításunk bizonyítására, megjegyezve, 
hogy számos olyan mesénkben is előfordul a neve, amelyben erotikumról szó sincs. De ha 
helyes, amit eddig mondottunk, akkor annak, ha halovány nyomokban is, meg kell mutatkoznia 
a népköltészetben, a népmesékben. 

• RMK I. 813. 
10 S Z A B Ó T . ATTILA: Népmeséink sorsa. Pásztortűz 1939. okt.-nov. 474-78 . Erre az adatra STOLL BÉLA 

hfvta fel a figyelmemet. 
11 FORCELLINI: Totius latinitatis Lexicon. 1887. IV. köt: Milesius sermo, Apui. 1. Met. 1. En ego tibi 

sermone isto Milesio varias fabulas conferam, etc. 511. 
Milesiae fabellae, Hieronym. Comment, in Isai. lib. 12. praef. init. Sunt narratiunculae, ut plurimum amatoriae 
et lascivae. 

Ia A szerelmes delfin. Ókori dekameron. Válogatta, fordította, az utószót írta és a jegyzeteket összeállí
to t ta : RÉVAY JÓZSEF. Bp. 1962. 464. RMK I. 238. 344. és 421. 
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Igen jellemző ebből a szempontból a Landorvári Dorka13 c. ballada. Dorka amikor édes

anyja megkérdezi tőle: 

„Leányom, leányom, 
Édes szép leányom! 
Mi dolog lehet az, 
Hogy a selyem ruhád 
Elől kurtábbodik, 
Hátul hosszabbodik, 
Szép karcsú derekad 
Igen vastagodik?!" 

így felel: 
„Mit tűröm, tagadom, 
Ha ki kell vallanom; 
Király Kis Miklósnak 
Ágyára feküdtem — 
Szerelembe estem!" 

A három aranygyűrű c.14 mesében a király Miklós nevű fia, akit mostohája igen rosszul 
tartott, elindult világgá szerencsét próbálni. Egy sötét erdőben ráesteledett, és amikor egy 
hatalmas fa alatt tanácstalankodott mitévő legyen, felülről egy hang szólította meg. Egy nagy 
szakállú öreg barát hangja volt, aki magához hívta Miklósunkat és három aranygyűrű kísé

re tében azt a tanácsot adta neki, hogy szegődjön el egy bizonyos királyhoz libapásztornak. 
Ajándékait megtoldotta még egy csodasíppal, amelynek hangjára a király libái akárhová 
repültek is el, összegyűlnek. Lelkére kötötte Miklósnak, hogy este, amikor a libákat hazafelé 
hajtja, első ízben a legkisebb aranygyűrűt kösse az ostora végére, a második napon a középsőt, 
a harmadikon pedig a legnagyobbat. A király leánya meglátja majd a gyűrűt a palota ablaká
ból és kérni fogja. Kioktatta a szakállas öreg arra is, hogy mit tegyen. így is lett. Első este 
meglátogatta a királykisasszony a libapásztort és kérte tőle az aranygyűrűt: 

„— Add nekem, Miklós. 
— Nem adom. 
— Add nekem, a mit kívánsz, azt adok. 
— Már az más. S ha megmutatja nekem a királykisasszony a két cziczi dombját, nem 

bánom, teljék szíve kívánsága, odaadom." 
Másnap a középső aranygyűrűt kérő királyleánynak ezt a feltételt szabja: „Hogyha a 

fölséges királykisasszony megmutatja nekem fehér mellét: nem bánom, teljék szíve kívánsága, 
legyen a magáé az aranygyűrű." A harmadik, a legnagyobb aranygyűrűért „fátyolos homlo
kát" mutatta meg a királykisasszony. Utalhatunk Az örökbefogadott testvérek c.15 mesére, ahol 
hősünk Szép Miklós néven szerepel, a húga csak akkor tudja megszülni gyerekét, amikor Miklós 
kezét mellére téve feloldja az átok alól. Ezek a motívumok jól illenek a történeti adatokból 
kihámozott Királyfia Kis Miklós portréjához, és számuk könnyű szerrel még szaporítható lenne. 

Markalf alakjához'hasonlóan szólássá vált Királyfia Kis Miklós is.16 Ennek a folyamat
nak kezdetét jelzi Kereki Jánosnak 1591-ben Bogáton kelt s Tatai Istvánhoz írt levele.17 

Bosszúságairól és háborúságairól panaszkodik. Mindezt azért írja meg Tatainak „Mert tudom 
ha akarod Vrunknal könyörgésemben nagj segijtseegben lehecz kjt ha Vram chjelekedel welem, 
wdeo iartaban kjraljfia kjs Mikloskenth, az mjnt gjermek koromban hallottam bezedben, 
megh Igjekezem zolgalnom, es nem lezek halaadatlan zolga barattja kgnek io törökedesert..." 

Következő adatunk Latkovszki Mátyás és Nagy Márton 1613-ban kelt Olasz Máté 
nagyszombati bírónak címzett leveléből való:18 „istwanfi Vramalis zolottunk az te kegmed 
dolgáról hog 11 zolon vele hog tartana Magát az ex promissumhoz 11 ajánlotta Magát de azt 
mongia hog reghon IUien 11 Bezed volt hog Eg kiral fia kis miclos (?) volt Es 11 talált volt Eg 

13 Magyar Népköltési Gyűjtemény. Új folyam. Szerk. ARANY LÁSZIŐ és GYULAI PÁL. I. Bp. 1872. 162. 
11 Dunamelléki eredeti népmesék. Összegyűjtötte: M E R É N Y I LÁSZLÓ I. köt. Pest, 1863. 3 — 37. Az idéze

tek a 10. és 13. lapon. 
" I . m. 3 8 - 7 1 . 
" O. NAGY GÁBOR: Mi a szólás? MNy L. 1954. 400. 
17 LT/KCSICS P Á L : Nyelvtörténeti adatok. Szólásmondások a zsélyi levéltár XVI. századi magyar levelei" 

ben. MNy XXVI. 1930. 7 5 - 7 8 . Az idézet a 78. lapon. 
18 KOVÁCS ISTVÁN: Egy misszilis levél 1513-ból. Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. Bárczi 

Géza születésének 70. évfordulója alkalmából írták tisztelői, barátai, tanítványai. Bp. 1963. (Nyelvtudományi 
értekezések 40. sz.) 2 1 5 - 2 1 7 . Vö.: B E N D A KÁLMÁN Száz 1964. 3 0 6 - 3 0 7 . ; MIKESY SÁNDOR MNy LX. 256. és 
SCHEIBER SÁNDOR MNy LXI. 256. 
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arany patkot azt Montak Nekie | ] ha fpl vezys megh Banya ha fpl Nem vezys megh j | Banya 
de Job hog fpl vegie azzert kegelmetekis || ha kedvez Nekie isten Jo hane(m) kedwez Nekys || 
Nem Jo de Job hog kegelrhetek El Járjon dolga ||ban". Ebben az értelemben (a két rossz 
közül a kevésbé rosszat választani) fordul elő Bercsényi19 1709. szept. 7-én a fejedelemhez 
írott levelében. Ebben az időben a kuruc szabadságharc ügye mind diplomáciai, mind katonai 
téren rosszul állt. Az orosz cárral kötendő szövetségre értve írja Bercsényi: „Ezt Isten s a 
szerencse próbájul hozta praeter opinionem kezében Fölségednek, mint Király-fia Kis Miklós
nak az aranypatkót, s igazán úgy van: ha elveszed is, megbánod, s ha nem veszed is, megbánod, — 
de mégis jobb, hogy fölvedd! Tátos-oraculum 15." Hasonló összefüggésben 1712-ben is tollára 
vette ezt a mondást Bercsényi: „Ez igazán Királyfia Kis Miklós: ha felveszed is megbánod, ha 
nem is, megbánod !"20 Megtaláljuk továbbá e motívumot Rákóczi21 egyik Bercsényihez írt 
levelében, ilyen formán: „Hubert relatioján eligazodni, igenis, nem lehet; ez úgy látom, 
király-fia Kis Miklós históriája; azért, si potem, potem, si non potem, non potem." 

Elveszett széphistöriánk szövegének csupán morzsalékai élnek tovább ezekben a szó
lásokban. Utolsó adatunk a már ismert motívumon kívül még egy fontos tényről tanúskodik. 
A fejedelem levelében szereplő király-fia Kis Miklós históriája megjelölés önkéntelenül az 
Apollonius históriája, Árgirus históriája stb. címtípusokat juttatja eszünkbe, és szinte bizo
nyossá teszi, hogy ennek az elveszett szerelmi történetnek a címe: Királyfia Kis Miklós 
históriája volt. 

Tarnóc Márton 

Mikszáth Kálmán Nyíregyházán 

Mindjárt elöljáróban megjegyezzük: jelen cikkünkkel nem célunk revízió alá venni a hala
dó polgári és marxista kritikának Mikszáthról adott értékelését. Lényegében egyetértünk mind
azzal, amit e helyeken a nagy művész írói-emberi kvalitásairól, irodalomtörténetünkben betöl
tött szerepéről, jelentőségéről ez ideig megállapítottak. Egyetlen törekvés vezet bennünket: 
Mikszáth Kálmán viszonylag hosszú pályafutása egy eddig kevéssé érintett periódusának elem
zése, ellentmondásos, ha úgy tetszik: olykor következetlen magatartása néhány mozzanatának 
vizsgálata. Hisszük ugyanis, hogy a következőkben kifejtett szerény véleményünkkel hozzá
járulhatunk a Mikszáth-portré teljesebbé válásához. Hazai irodalomtörténetünknek 1956-ig 
terjedő szakaszában — a személyi kultusz és a dogmatizmus hatására — nem volt ritka módszer 
a leegyszerűsítések alkalmazása. Ez a szimplifikáció abban is kifejezésre jutott, hogy „tiszta" 
és merev kategóriák Prokrusztész ágyába erőszakoltuk a történelem, illetve irodalomtörténet 
valójában bonyolult alakjait. Ennélfogva vagy fehér, vagy fekete alapon rajzoltuk meg őket, 
s ha egyszer-egyszer kevertük is a színeket — módjával tettük, hogy az alaptónus lehetőleg 
szeplőtlen maradjon. Tudvalevő azonban: az élet nem ismeri ezt az ellentmondásoktól és prob
lémáktól mentes vagylagosságot. Valljuk, hogy Mikszáth írói nagyságát nem kicsinyítjük, 
amikor rámutatunk szemléletének és magatartásának egyes következetlenségeire, fogyatékos
ságaira. Ellenkezőleg: az elvont, retusált s ezért kevésbé hiteles és meggyőző kép helyett ember
közelségbe hozzuk, életszerűbbé tesszük az írót, ha elévülhetetlen érdemei mellett szót ejtünk 
apróbb, de nem elhanyagolható tévelygéseiről is. Alábbi fejtegetéseink során nem leszünk 
konzekvensek a mikszáthi következetlenségek kimutatásában, mert ezúttal nem feladatunk az 
író egész életművének mindenre kierjedő vizsgálata. Csupán publicisztikai tevékenységét s azon 
belül is kizárólag a nyíregyházi tudósítások erősen vitatható momentumait tesszük kritika 
tárgyává. 

Űgy tudjuk, Mikszáth újságírói működéséről még nem készült kimerítő tanulmány. 
Az író életével foglalkozó monográfiák, cikkek, bírálatok ez irányú tevékenységét csak igen 
elnagyoltán, hogy úgy mondjuk: „szőrmentén" tárgyalják. Ez részben érthető is, hiszen Mik
száth mindenekelőtt szépíró volt. Publicisztikai munkássága azonban nem kis idejét, energiáját 
kötötte le s hatását tekintve vetekedett korának bármely befutott és elismert újságírójáéval. 
A gazdag mikszáthi mű csonka marad, ha hiányzik publicisztikájának reális és alapos feldolgo
zása, ha híres karcolatainak periferikus jelentőséget tulajdonítunk, s nem számolunk azok nagy 
politikai és morális horderejével. Mindez természetesen nem zárja ki, sőt: feltételezi érintett 
tevékenységének kritikus mérlegelését. 

" Székesi Gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejedelemhez. 1704-1712. Közli: THALY KÁLMÁN. Bp. 
1878. Arch. Rákoczianum VI. 316. Idézi: B E K É ÖDÖN Ethn 1933. 1 6 0 - 1 6 1 . 

20 Székesi Gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejedelemhez. 1704-1712. Közli: T H A I Y KÁLMÁN. 
IV. (Pótkötet) Bp. 1879. Arch. Rákoczianum VII. 139. Idézi: B E K É ÖDÖN Ethn 1933. 1 6 0 - 1 6 1 . 

2 1 I I . Rákóczi Ferenc fejedelem leveleskönyvei, levéltárának egykorú lajstromaival. 1703 — 1712. Közli: 
T H A L T KÁLMAN I. köt. Arch. Rákoczianum I. 1873. 532. 
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