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Huszonöt év Mikszáth Kálmán életéből. 
(1910—1935.) 

I r ta : RUBIN YI MÓZES. 

1910 május 28-án déli félegy órakor örökre lehányta földi 
szemeit Mikszáth Kálmán, a magyar széppróza legnagyobb mestere 
Jókai óta. Huszonöt év mult el azóta, egy negyedszázad — a hal-
hatatlanságból. De a költő csak földi szemeit húnyta le. Műveiben 
tovább él, szinte úgy, mint azelőtt és van életrajza a síron túl is. 
Ennek a sírontúli életnek számontartása szintén irodalomtörténeti 
kötelesség. 

A költőt tizenkét nappal a nagy jubileuma után érte utói 
földi sorsa. Még tizenkét nappal előbb a nemzet hódolt előtte a 
Vigadó pompás termében s alig hogy elföldelték, jelentkezik az 
irodalmi élet egy szerte a világon nem ismeretlen bántó lünete: 
az élőtől félnek, hiszen az élő nemcsak művész, hanem van emberi 
hatalma is, de az elföldelt fölött hamar megszólal az akadékosko-
dok, az értetlenek vagy tehetségtelenek eisera-hada. Két helyen, 
két ellentétes világnézet harsonásainak írásaiban olvassuk közvet-
lenül a költő halála után, hogy így-úgy, Mikszáth csak az anek-
dota előadásában nagy, dehát nincsenek nagy „koncepciói", sze-
gényes a nyelve, regényeinek szétesik a szerkezete, egyre önmagát 
ismétli stb., stb. 1912-ben azt í r j a róla valaki, egy irodalomtörténeti 
folyóiratban: „Talán az újságírás, a tárca fejedelme lesz az utókor 
szemében." Ugyanez évben másvalaki úgy aposztrofálja, mint 
irodalmi „pletykaterjesztőt". A nógrádi levéltáros 1650-ig viszi fel 
a család genealógiáját, de nemességét Gyöngyössy Lászlóval 
együtt kéteégbevonja, bár kénytelen elismerni, hogy Mikszádt 
Dániel lónyabányai evangélikus lelkész, Mikszáth-ősnek nemesi 
címer ékesíti az okiratait. Egy úgynevezett „érdekes" újság 1913-
ban azt írja, hogy a magyarság igazi nagykövetei vem Petőfi, 
Arany, Madách, Jókai vagy Mikszáth. Itt legalább jó társaságban 
tagadják meg Mikszáth Kálmánt. 

A kritika állliatatlansága mellett az olvasóközönség is hajla-
d zik néha, átmenetileg, a kóeza szellők hatására. Egy-két évig, 
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mintha a Jókai akkori sorsa várna Mikszáthra is: lesz belőle úgy-
nevezett i f júsági irodalom, kis barna könyvek vászon rabruháiba 
bújva, iskolai és falusi könyvszekrények csendes kis hamupipőkéje. 
És ekkor jött a világháború és amit talán el akart vetni az itthon 
drukkoló polgári jólét, azt ú j ra felfedezi a front szenvedő harcosa. 
S ott a lövészárok mécseseinek gyér világítása mellett támadt ú j 
életre Mikszáth Kálmán is. Mosolyt, humort kér a szenvedő front-
harcos, a kiadó újra alig győzi nyomatni a műveit és Mikszáth 
Újra nemzete egyik legkedveltebb írója lesz, talán éppen a leg-
kedveltebb írója. De az elhidegülés, a háttérbeszorulás rövid idő-
szakaiban is változatlan szeretettel virrasztott mellette a nemzeti 
érzésű irodalomtörténet kegyelete. 

1913-ban a költő Fekete város című regénye elnyeri a M. T. 
Akadémia Péczely-jutalmát és ugyanez év októberében Mikszáth 
özvegye a költő ereklyetárgyait, íróasztala kedves emlékeit egy 
feledhetetlenül szép levélben megküldi az Akadémiának s ezzel 
megveti a lapját az akadémiai Mikszáth-szobának. (L. Az ITjság 
1913, 253. szám és Akadémiai Értesítő 1913, 12.) Megjelennek kéz-

» 

irati munkái (levelei: Az Újság 1913, 305. szám, három levél 
Lőrinczy György közlése s azután még két levél 1914. u. a. lapban, 
melyeket a költő régi híve, Gajdács Pál tótkomlósi lelkész tesz 
közzé). 

Diadalmas külföldi sikerének is felbukkannak folytatásai. 
A dán Schumacher Sándor lefordítja a Szent Péter esernyőjét 
dán nyelvre 1912, 1930-ban a Szelistyei asszonyokat is lefordította 
ez a lelkes barátunk s a költő ugyané művét olaszra Rina Larice 
milánói olasz tanárnő ford í t ja le a Két koldusdiákkal együtt. 
A Svenska Dagbladet 1913 november 16-án közli a Bede Anna 
tartozását svéd nyelven, Signe Leffler-Liljekrantz fordításában. 
Egyébként Mikszáth külföldi pályáját két kitűnő bibliográfia 
részletezi: a Heinlein Istváné (1910) s a Gidyás Pálé (1914). 

1913 április 1-én a magyar festők akkori vezérlő művésze, 
Benczúr Gyula akadémiai székfoglalója fejében megfestette 
Mikszáth arcképét az Akadémia számára. Ez időben Mikszáth 
hagyatékának rendezése és sajtó alá adása sok ú j anyagot tárt 
fel az író emberi és költői pályájára vonatkozólag. A budapesti 
egyetemen Beöthy Zsolt, de még inkább Riedl Frigyes előadásai, 
valamint a Szabadegyetemen 1913—14. év II . félévében tartott elő-
adások meglehetősen az érdeklődés előterébe állították a költő 
nemes alakját . Dr. Kiss Ernő már 1910-ben írt róla 71 lapnyi 
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tanulmányt Kolozsvárott. Zempléni Árpád, a költő utódja a Kis-
faludy Társaságban, 1912-ben tar t elődjéről emlékbeszédet s 1914-
ben Nagy Sándor írt egy helyes tanulmányt folyóiratunkba 
Mikszáth humoráról.1 

A költő hagyatéka, nyomtatásban (lapokban, folyóiratokban) 
megjelent művei az úgynevezett jubileumi kiadást egészítették ki 
18 kötetben (33—51), az ő írásban ránkhagyott célzatai szerint, 
a család ellenőrzése mellett. E sorozatnak Hátrahagyott Iratok 
címet adtuk, megkülönböztetésül ama 31 kötettől, melyeknek sa j tó 
alá rendezését végsőfokon még a nagy író személyesen hagyta 
jóvá. E 18 kötet keletkezésének munkájáról közel negyedszázada 
tettem jelentést társaságunk felolvasó ülésén. Sajnos, a nagy. 
jubileumi kiadást rendező Révai-cég a költőnek csak 1906-ig meg-
jelént műveit volt jogosítva kiadni, így is négy évtized elveszett 
vagy elfelejtett, jobbára névtelen vagy álnevű darabjait, köztük 
egy teljes regényt (A vármegye rókája), Dekameront kitevő 
novellásköteteket, két kötet szegedi cikket, nekrológ- s más tanul-
mányköteteket sikerült könyvekbe átmenteni. Az, amit a költő élete 
négy utolsó évében 1906—1910-ig írt, a Franklin-Társulat tulajdo-
nában volt (s van ma is) s így e négy év termése a nagy kiadás-
nak csak bibliográfiai részében (címenként felsorolva) foglalhatott 
helyet. Ez értékes anyaghoz tartoznak a Fekete város s a Noszty-
fiú esete Tóth Marival című regények, a Töviskes látogatóban 
című novelláskötet, valamint pár kötetnyi apróbb vázlat és cikk. 
Ez utóbbiakat a kiadó szintén közzé akarta tenni, két kötet meg is 
jelent belőlük Mikszáth Kálmán Hátrahagyott Munkái címmel. 
Ez utóbbi két kötet anyagának összegyűjtése és kiadása nem folyt 
le a legnagyobb szerencsével. Például az egyik kötet címnovellája: 
A patrónus szószerint azonos szöveggel már megjelent a nagy 
jubileumi kiadásban (24: 175—194. lap), ezt tehát amolyan „hátra-
hagyott" darabnak mondani irodalmi, sőt szerzőjogi szempontból 
is kifogásolható eljárás. 

A Hátrahagyott Iratok 18 kötete először csak a nagy kiadást 
kiegészítő sorozatban jelent meg, külön-külön az egyes kötetek 

1 Az Is tván főherceghez címzett vendéglő híres Mikszdth-szobáját 1894 
október 6-án lakomával nyitották meg. E lakoma jellemző étrendjét negyven 
év múlva, 1934 május 13-án közölte az Újság c. lap: 

Palócleves: Tót atyafiak haluskája ; Brézói ludak, Mikszúth-módra; Ga-
lamb a kalitkába; Ami a lelket megédesíti. 

íme, egy megőrzött étrend is jellemző adalék a költő népszerűségének 
ismeretéhez. 
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csak később kerültek könyvárusi forgalomba, néhány már a világ-
háború s a forradalmak után. 

A költő életének, pályájának ismertetéséhez három hű lélek 
járul t hozzá e huszonöt év alatt. Méltók arra, hogy a költő síron-
túli pályájának rajzában megfelelő helyet foglaljanak el. 

Első köztük Farkasfalvi Mauks Cornélia, a költő jóságos 
sógornője, akinek halk élete ott telt el a horpácsi kastélyban, a 
Mikszáth-család árnyékában. Nelka-néni, a neves ifjúsági írónő, 
két szép kötetben áldozott néhai sógora emlékének: Képek 
Mikszáth Kálmán életéből (Magyar Könyvtár) és Mikszáth 
Kálmánról a sógornője (1921, Olcsó Könyvtár). Időrendben máso-
dik a költő hitvese, majd özvegye, Mauks Cornélia testvérnénje, 
aki a költő halála után tizenkét évvel, 1922-ben, nagy kötettel 
jelentkezik, amely Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései címmel, 
eredeti képekkel illusztrálva, Beöthy Zsolt irodalomtörténeti füg-
gelékével s más kiegészítő részletekkel jelenik meg. Ez a kötet egy 
jó feleség, derék anya szívének és lelkének feltáruláea, kincsesháza 
a költő pályája emlékeinek. Csak röviden ezúttal annyit említünk 
meg róla, hogy benne harminchat eredeti i f júkor i Mikszáth-levél 
van közölve. Irodalmunknak és az irodalmi életnek általában 
szerencséje, ha a költő mellett olyan szerető hű szív él, amely lát 
s adandó alkalommal el is tudja mondani hűen, szeretettel, de el-
fogulatlanul azt, amit látott. Így az irodalomtörténet egyébként 
elérhetetlen adatok birtokába jut. A Mikszáthné könyve uráról 
vetekszik Dosztojevszkij özvegyének emlékirataival (uruk i ránt 
való törhetetlen és a síron túl is tartó hűségükben is rokonok ezek 
a nagyasszonyok) s egy más kitűnő művel, mely egy más világba 
tartozó nagy magyar költő életének emlékeit t á r j a fel testvéri 
szeretettel, de nemcsak emberi, hanem történelmi és irodalmi hű-
séggel is. 

Harmadik e sorban Révay Mór János, Mikszáth összes mű-
veinek kiadója, aki életének monumentális emlékiratában (írók, 
könyvek, kiadók) megbecsülhetetlen adatokkal járul Mikszáth 
könyveinek történetéhez. 

E helyen említjük meg, hogy a Mikszáth-irodalom terén 
jelentőseket alkottak az irodalomtörténeti szintézis nagymesterei 
is, nevezetesen Pintér Jenő, főleg hétkötetes irodalomtörténetének 
Mikszáth-fejezetében és Császár Elemér A magyar regény törté-
netéről írott monográfiájában alapos és élvezetes formában foglal-
ták össze Mikszáth életének és munkásságának tengernyi adatait . 
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Másrészt a speciális kutatás is tovább folyt. Éppen napjainkban 
halljuk sokszor emlegetni, hogy a legnagyobb irodalmi szerencse, 
ha egy írói lángész és kora találkoznak. Így találkozott Mikszáth 
is saját korával és Zsigmond Ferenc kétszer is (1923 és 1928) meg-
rajzolta Mikszáth alakját sa já t korához való viszonylatában. 
Az erős meggyőződésű, alapos művek egyes vitatható részleteitől, 
néha elvi állásfoglalásától is eltekintve, érdekes ú j anyagot hoz-
nak s főleg a második, szerencsésebb megfogalmazást! mű, mely 
a Császár Elemér-féle Irodalomtörténeti Füzetek 20. számaként 
jelent meg, igaz értéke tudományunknak. 1933-ban az összehason-
lító irodalomtörténet nagy nemzetközi áramlásaiba á l l í t ja be 
Mikszáth munkásságát György Lajos (Tárgytörténeti jegyzetek 
Mikszáth anekdotáihoz), melynek anyaga tetemes részben a H. I.-
ből való s ilyen tudományos szempontból is szépen igazolja a rá-
fordított fáradságot. 

E negyedszázad Mikszáth-irodalmának azonban legérdekesebb, 
legkimagaslóbb eseménye az az emlékbeszéd, amellyel Herczeg 
Ferenc áldozott a M. T. Akadémiában a költő emlékének (1928 
május 20). Ez az emlékbeszéd az íróművész, a barát s a-vezérutód 
lelkének egyik legnagyszerűbb megnyilatkozása, irodalmi életünk-
nek, nézetem szerint, talán eléggé nem is méltányolt eseménye volt. 
Csak egy kis példát arra, mit művel a nagy íróművész, amidőn az 
irodalomtörténet kertjébe ellátogat. A költő forrásairól Herczeg 
ezt í r ja : „Honnan jött ez a költő? Kitől tanult meg írni? Bizonyos, 
hogy Jókai iskolájának növendéke. Ö maga Macaulayt említi, mint 
akitől színezni tanult volna. Egy ízben hálával emlékezik meg 
Daudet-ről is, korának divatos, de azért értékes elbeszélőjéről. 
Valószínű, hogy Dickens és talán Bret Harte is befolyással voltak 
rá. De ez csak olyan dolog, mint mikor a rajnamelléki rizling-
venyigét elültetik a Badacsonyon: balatoni bor lesz belőle." 

Mikszáth írói egyéniségének élte végén lefolyt jubileuma óta 
legnagyobb megtiszteltetése 1925 szeptember 8-án játszódott le 
Balassagyarmaton, midőn Nógrád vármegye két nagy szülöttének, 
Madách Imrének és Mikszáth Kálmánnak emlékére díszes emlék-
táblát állított. A Mikszáthra vonatkozó felirat szövege: „A Jó 
palócok és a Tót atyafiak halhatatlan írójának. Mikszáth Kálmán-
nak csonka Nógrád és Hont vármegyék közönsége. E helyről 
indult el dicsőséges útjára, hogy hazájának örök dicsőséget sze-
rezzen." Maga a Főméltóságú Kormányzó Űr leplezte le az emlék-
táblát s ez emlékezetes szavakat mondotta a nagy költőről: 
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„Mikszáth közelebb hozta szívünket a faluhoz és annak népéhez. 
Az ő meleg szeretetével kell a föld népét, a magyar vidéket mun-
kára és kultúrára nevelni. . ." 

Mikszáth Kálmánnak, a nagy írónak hát volt alkalma cdaát 
is boldogan mosolyogni. De az élet, mihelyt élet, még ha halhatat-
lan is, fekete gyöngyöket is ragyogtat: könnyeket. 1921 június 
23-án meghalt boldog házasságának kilencedik évében Mikszáth 
Albert dr., a Berci, akiben a ty j a írói tehetségének folytatását lát-
tuk. Ö írta meg, illetve fejezte be Az amerikai menyecske című 
Mikszáth-regényt, melyből a nagy író csak egy fejezetet dolgozott 
ki, s az egésznek csak a tervezetéről nyilatkozott volt. Nagynevű 
atyja mellé temették a kerepesi temetőben, abba a nagyon szerény-
külsejű, farácsos kis sírparcellába, ahol Mikszáth Kálmán mellett 
helyet nyertek Mikszáth Jánoskának, az első Mikszáth-gyereknek 
is hamvai. Három esztendő múlva, 1924 március 10-én Horpácson 
„szép lelkét visszaadta Teremtőjének" Mauks Cornélia. A gyar-
mati szolgabíró idősebb leánya, Mauke Ilona, a költő özvegye, 
nem sokkal élte túl egyetlen nővérét. 1926 május 24-én az ő sugár 
termete is megtört a földi szenvedések terhe alatt. A két nővért 
közös sírba temették, ott nyugszanak a liorpácsi katolikus templom 
udvarán, Szontagh Pál szomszédságában... 

De Mikszáth írói munkásságának friss hatása e negyedszázad 
alatt korunk legjelentősebb művészi keretei között is dúsan jelent-
kezik: a színpadon s a filmen is. Mikszáth maga, egy elfeledett 
i f júkori kísérletétől eltekintve, a színházzal semmi kapcsolatban 
sem állt. Nem írt drámai művet. Öseredeti, izmos epikai tehetség-
volt, alakjai beszédét, mely az élő, hangzó nyelv leghűbb kifejező-
dése irodalmunkban, nem akarta , nem is tudta felvonások, jelene-
tek prokrustes-dialógusaiba szorítani. Stílusának ár ja néha úgy 
csacsog, mint egy kis patak, néha elkalandozik, mint a búvófolyó; 
majd szélesen hömpölyög, mint a tenger felé a folyam. Külön 
tehetség kell ahhoz, hogy valaki cselekményeit, alakjait színpadi 
keretbe tudja faragni . 

Érdekes, hogy a Szentpéter esernyőjével kezdték, de kevés 
sikerrel (1924). Gondoltak (Németországban) a Szelistyei asszo-
nyokra s Frá te r Lóránd dalos lelke se tudott maradandó sikert 
biztosítani az Eladó birtokból készült operettnek. Elsőnek Hevesi 
Sándor lépett a helyes útra, midőn 1919 őszén három szép Mikszáth-
novellából (Tavaszi rügyek, Frivol akta, Grisics hitelbe bort vesz) 
három egyfelvonásosát írt s a Nemzeti Színházban szép sikert. 
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is ért el velük. Ugyanő még 1927-ben is í r t egy egyfelvonásos 
Mikszáth-komédiát s azt a Belvárosi Színházban elő is adatta. 

A Mikszáth-névnek azonban színpadi sikerét az a zseniális 
írónk teremtette meg, aki egész Mikszáth-regényt vitt egész estét 
betöltő színdarabban a közönség elé. Harsányi Zsolt volt az, aki 
kegyelettel, gonddal merült el egyrészt a Mikszáth lelkébe s más-
részt nagygyakorlatú színházi ember stiláris és színpadi készségé-
vel a színpadon meg tudta jeleníteni Mikszáth humorát, egész 
eredeti világát. Ez az átköltés a teremtés jegyét hordozza homlo-
kán. A vén gazember (Nemzeti Színház), A Noszty-fiú esete Tóth 
Marival (Vígszínház), Beszterce ostroma (Vígszínház) egyezerre 
a színpad első mesterei közé vitte a Mikszáth nevét, de mellette 
a Harsányi Zsoltét is. Utána még a Nemzeti Színház Kamara-
színháza is szép Mikszáth-estéket látott az Akli Miklós előadásain. 
Siklóssy Pál, e regény dramatizálója, már hangsúlyozza, liogy a 
regényből nemcsak a puszta cselekmény, nemcsak alakok, figu-
rák, jellemek, de nagy jelenetek is változatlanul kerültek a 
színpadra. Balázs Sándor a Mindenki lépik egyei c. elbeszélést 
dolgozta fel a színpad számára, nagy sikerrel (Magyar Szín-
ház, 1935). 

E színpadi sikerek már utalnak arra a hídra, amely termé-
szetszerűleg a színpadról a filmre visz. A Mozgókép-Otthon hozta 
a húszas évek elején a Szent Péter esernyőjét, mint filmet, majd 
az Egy fiúnak a fele című elbeszélést is. Az előbbit Korda Sándor 
rendezte és Kar in thy Frigyes írta filmre. (Napjainkban — 1935 — 
ú j r a egy hazafias film készült s kerül belőle bemutatásra.) De az 
első nagy filmsiker a Nosztyhoz fűződik. Ezúttal ne szóljunk e 
filmek irodalmi értékéről, a film-esztétika, sajnos, nagyon el-
hanyagolt problémájáról. Ne szóljunk arról, meddig szabad az 
irodalmi mű filmesítőjének eltávolodnia az irodalmi mű levegő-
jétől, sajátos világától. Hol végződik az irodalom s hol kezdődik 
a vásári közönséget animáló film. A vén gazembert szintén filme-
sítették, sajnos, nem a Nemzeti Színház szereposztásában (Rózsa-
hegyivel), hanem kísérleteztek egy másik nem kisebb színészünk-
kel (Sugár Károllyal), aki talán több lélektani mélységet, de 
kevesebb mikszáthit adván a főalaknak: a film sikere messze 
elmaradt a darab s a regény mögött. 

Íme, Mikszáth nemes alakja a legaktuálisabb ma film-
kérdései között. Halhatatlanságának első negyedszázada pályájá-
nak fejlődését, sőt újra-magasbaívelését muta t ja . Velünk él, fejlő-
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dik 6 ott mosolyog okos arca a technika modern csodái, gépóriásai 
között. 

1922-ben a lapok jelentése szerint leégett Szklabonyának, 
Mikszáth szülőfalujának legnagyobb része. A lapok megírták azt 
a csodás jelenséget, hogy a tűz lángjai, melyek mohón nyaldosták 
a szalmatetejű viskókat, egyszerre csak az egyik viskó, a régi 
Mikszáth-porta megmaradt házacskája előtt megálltak. íme, a tűz 
is megállt előtte tisztelettel, a szalmatetős kicsi ház előtt, ahol 
Mikszáth született s gyermeksége éveit eltöltötte. Körülötte el-
égett minden és a szalmatetőe kicsi házak között halhatatlan kincs 
pusztult: magyar élet, magyar világ. De a Mikszáth-porta sértet-
lenül áll és a nagy író halhatatlan optimizmusának megfelelően 
türelmesen vár. Vár a ház, melynek falai között a magyar lángész 
emléke imbolyog. Vár a ház sértetlenül és bizton néz elébe el-
jövendő ú j magyar időknek . . . 

Irodalomtörténet 
2 


