
VALLOMÁS 

E M L É K E I M J Ó Z S E F A T T I L Á R Ó L 

I 

József Attiláról megőrzöt t emlékeim kü lönböző időkből 
származnak. Lá tom őt, az induló poétát, a Parnasszus hetyke 
ostromlóját , azután mint k o m o l y férfit, a Döntsd a tőkét, ne 
siránkozz c. kötet kommunista alkotóját , és látom a kétségbe-
esés szélén tán torgó vizionáriust, a Nagyon fáj c. köte t riadt 
költőjét. 

Egy Duna-part i kávéházban ismertem meg, a 20-as évek 
elején. Egy sereg fiatal költő ült egy hosszú asztalnál, az avant-
gardista Magyar írás munkatársai. Csak a szerkesztő, Rai th 
Tivadar volt köz tünk tekintélyesebb korú, talán 30 éves. 
A szabad és kötöt t fo rmájú versekről kirobbant vi tában érvei-
nek csapatát a legerélyesebben a társaság legfiatalabb tagja, 
József Attila vezette. 

Arcáról sugárzott a friss szellemi erők bőségéből fellángoló 
kamaszos önbizalom. Az a fajta önbizalom, amely a legmaga-
sabb csúcsokra is fel bírja lendíteni a tehetséges embert . De 
azért akkor még egyikünk sem gondo l t arra, hogy az évszázad 
egyik legnagyobb proletárköltőjévé fejlődik majd ez a sovány, 
hetykén nevetgélő fiatalember, aki kedvtelve szedte ízekre a 
folyóiratokban és napilapokban megjelent verseket. 

Hiszen ki ismer olyan valamire való költőt, aki хЯ—20 éves 
korában — legalább is titkon — n e m azt érzi, h o g y ő fogja 
a ko r leglelkét megszólaltató, bűvös igét kimondani? Az olyan 
ne is vegyen tollat a kezébe. D e olyan talán nincs is. 

Eszembe ju t egyik találkozásom a tündéri novellák költőjé-
vel, Gelléri Andor Endrével. írói pályája kezdetén volt ő is, 
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amikor egyszer a Rákócz i út elején szembejött velem. Hozzám 
hajolva, komoran sut togta a fü l embe : 

— Tudja-e Ember Ervin, hogy mi lyen rettenetesen nehéz, 
fá jdalmas dolog zseninek lenni? 

Az atléta izmú, hatalmas termetű, piros-pozsgás arcú fiatal-
ember ráncolt homlokka l , szenvedő hangon mondta ezt. Lát-
szott rajta, hogy teljesen átérzi. 

József Attila akkor jö t t fel Szegedről, úgy emlékszem, már 
érettségi bizonyítvány volt a zsebében. Rai th Tivadar t kérte 
meg , hogy nála aludhasson azon a d íványon, amely n e m egy 
kö l tő lakásgondját o ldot ta meg akkoriban néhány éjszakára. 

II 

Aztán hosszú időn át csak percekre találkoztunk, szerkesztő-
ségben, utcán. A 30-as évek elején József Attila élettársa, Judit 
révén kerültünk közelebb egymáshoz. Judittal Szegi Pálnak, 
a Pesti Hírlap vasárnapi képes melléklete későbbi szerkesztő-
jének lakásán ismerkedtünk meg. Feleségemnek m á r első 
találkozásunkkor rokonszenves volt. Közel is laktunk egymás-
hoz, meghívta, de Jud i t feleségem tegezésére magázva felelt és 
sértően elutasította a meghívást. 

— Majd gondo lkozom róla. Én n e m fogadok el csak úgy 
m i n d e n meghívást. 

Körülbelül egy hét múlva újra találkoztak, a 46-os villa-
moson , amely akkor a Szinyei Merse utcán közlekedett. 

— Szervusz kis E m b e r Ervinné! M i k o r vagytok ot thon? 
Szeretnék a férjeddel versekről beszélgetni. 

így indult meg a barátságunk Judit tal . 
M á r szinte mindennapos vendég vol t nálunk, amikor József 

Attila iránti szerelme kezdődött . 
Judi t igyekezett József Attilát velünk, barátaival megbará t -

koztatni . 
Találkozásaink gyakoriakká váltak. 
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Milyennek láttam József Attilát Döntsd a tőkét, ne siránkozz c. 
verseskönyvének időszakában? 

Igen szigorú kritikus volt. Önmagával szemben is. Csak 
ilyen hajthatatlan igényességgel alkothatta meg remekmívű 
költeményeit . 

Akkoriban elég gyakran jelentek meg verseim. József Attila 
a neki nem tetsző verseket keményen megbírálta. Most, hogy 
szeretném válogatott verseimet sajtó alá rendezni, utólag is 
hálát érzek iránta és tanácsait, bírálatát figyelembe veszem. 

Emlékként őrzöm Marx Das Kapital с. művének a Gustav 
Kiepenhaucr Verlag kiadásában megjelent kötetét, mert ő 
szerezte meg részemre. Találkozásaink alkalmával érdeklődött, 
mennyire haladtam az olvasásában, és jaj volt nekem, ha az 
eredmény nem felelt meg várakozásának. Ilyenkor hiába m e n -
tegetőztem, hogy nehezen birkózom meg a m ű német nyelvű 
szövegével, lustaságom miatt szigorú tanárként rótt meg. 

Verseskönyveinket mi fiatal költők a saját kiadásunkban 
jelentettük meg. Előfizetőket gyűj töt tünk, ha tudtunk, köl-
csönt vet tünk fel stb. Mondanom sem kell, hogy a költségeket 
igyekeztünk minden lehető módon csökkenteni. így a példány-
számon is takarékoskodtunk, különben sem volt akkoriban 
kelendő cikk a verseskönyv. 

József Attila elégedetlenkedve kifogásolta, hogy még az 
ország középiskoláiban működő magyar irodalom szakos 
tanároknak sem tudnánk egy-egy tiszteletpéldányt küldeni, 
olyan kis számban adjuk ki könyveinket. Születésnapomra 
című versét csak később írta meg, de az igénye kezdettől fogva 
megvolt, hogy „egész népét" tanítsa. 

R o p p a n t éles, logikus elme volt. Es talán éppen ezért szinte 
meggyőzhetetlenül konok vitatkozó. N e m egyszer tapasztal-
tam, hogy végül csak a saját maga ellen tréfásan kifundált 
érvek előtt hajolt meg akkor is, amikor a vitában nyilván-
valóan n e m neki volt igaza. Ezt elsősorban a szellemi játék 
kedvéért tette. De ugyanakkor mintha ezzel is dokumentálni 
akarta volna mindnyájunkénál nagyobb és őt méltán megillető 
szellemi rangját. 
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Egyik budai barátunk lakásán az egész társasággal szemben 
kitartott amellett, hogy ő tud úszni, csak éppen vízben nem, 
mert csaknem megfulladásával végződött gyerekkori úszási 
kísérlete óta fél a mély víztől. Hiába érveltünk azzal, hogy az 
úszás n e m elméleti, hanem gyakorlati ismeret. 

Hazafelé sétálva, lent az utcán nevetve m o n d t a : 
— Igazatok volt. De n e m így kellett volna állításomat meg-

cáfolni, hanem . . . 
Sajnálom, hogy akkor n e m jegyeztem fel szavait. De be kell 

val lanom, hogy a teljesen elvont, igen bonyolul t bizonyítási 
fo rmát egyszeri hallásra n e m is értettem meg . 

Egyébkén t is szeretett beugra tó kérdéseket tenni. Tőlem 
egyszer azt kérdezte, h o g y melyik a nagyobb terjedelmű 
fogalom, a történelmi vagy a dialektikus materializmus. 
Akkoriban még kevesen foglalkoztak írói körökben a marxiz-
mus filozófiájával. Arra számított, hogy megtéveszt a törté-
nelem szó á t fogó jellege. A helyes felelet szinte elkedvetlení-
tette. Megfosztot tam attól, h o g y tanárosan oktasson. 

A Japán kávéházban egy kis társaságban gyerekkori élmé-
nyekről beszélgettünk. Dicsekedve mesélte, hogy első g imna-
zista korában milyen jól megfelel t latin tanárának. 

Az utcán találkozva, a tanár ezt kérdezte tőle: 
— Scis-ne puer latine? 
Mire ő bátran azt felelte: 
— Nescis! 
Szellemes latin szójáték, amely lehetővé tette a kisfiúnak, 

hogy tanárának arra a kérdésére „tudsz-e f iam latinul", a 
büntetéstől való félelem nélkül , egy kis mímel t nyelvbotlással 
azt felelhesse: „Te nem tudsz ." 

1932-ben ú j lakásba köl töz tem, melynek nagy szobája népe-
sebb társaság befogadására is alkalmas volt . Össze is gyűltek 
itt a barátaink, ismerőseink. N a g y eszem-iszom n e m volt, a 
társaság mégis jól szórakozott . 

Megfigyelhet tem, József Attilának a já tékban is vezető 
szerepe volt . Tudásával, gyors észjárásával időnkint tréfás 
fordulatot adott a szórakozásnak. A találós kérdések játékában 
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például birokra kelt Agárdi Ferenccel, a 100% c. lap volt 
külpolitikai rovatvezetőjével, akinek hadtörténeti ismeretei 
bámulatra késztettek bennünket. 

Egy névnapon József Attila és Judit alaposan felpakolva 
jöttek el hozzánk. Ú g y látszik, pénzhez juthattak, mert mind-
két kezük tele volt enni- és innivalóval, úgyhogy érkezésüket 
már csak a lábukkal tudták jelezni: József Attila vidáman m e g -
rúgdosta az előszobaajtót. Az ostromig az ajtó híven őrizte a 
kedves látogatás nyomai t . 

Ilyenkor a sokszor komor , töprengő költő kedve v idám 
hangulatba csapott át. Az említett alkalommal török ülésben 
elhelyezkedett a pamlagon, egyik kezébe fogta a főtt kolbászt, 
a másikba a kenyeret és élénken beszélgetve, nevetgélve, köz-
ben hörpintve egy kis borocskát, majszolta az ennivalót. 

Mintha csak azt mond ta volna: 
— Lám! így is tudnék élni! 

III 

A hol nálunk, hol másoknál összegyűlő társaság felbomlott . 
József Attilával már csak véletlenül, nagy időközökben talál-
koztam. 

Én különböző okokból irodalmilag elszigetelődtem. Egyre 
kevesebb írásom jelent meg. Évekkel előbb félbehagyott 
egyetemi tanulmányaimat újra megkezdtem, és az elmaradt 
vizsgák pótlólagos letételével befejeztem. 

A Nagyon fáj c. kötet megjelenését követő hónapokban 
történt, hogy a Szent István körúton valaki megszólított. 
Hátrafordultam. József Attila volt! Arca meggyötört volt, 
szemének élénk fénye megtört . Megdöbbentett , hogy menny i -
re megváltozott. Én mindig úgy gondol tam rá, mint aki írói 
pályáján egyre nagyobb és egyre jobban megérdemelt sike-
reket ér el, egy tekintélyes irodalmi folyóirat — a Szép Szó — 
szerkesztője, könyveiről elismerő bírálatokat közölnek a bal-
oldali lapok. 
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Most ez a kedvező kép — számomra érthetetlen módon — 
egy pillanat alatt szertefoszlott. Megtört, magába roskadt 
beteg emberként ment mellettem az, akit én azelőtt tnagabízó, 
optimista harcos költőként ismertem. 

Kérdezte, hogy mi van velem, és kért, hogy kísérjem el egy 
darabon. 

Beszámoltam egyetemi tanulmányaim befejezéséről. 
— Te választottad a jobbik részt — mondta kedvetlenül. 

— Bár én is így tettem volna! 
— H o g y mondhatsz ilyet! Mostanában jelent meg könyved, 

és mindenki magasztalja verseidet. Elismert nagy költő vagy. 
Mit ér ehhez képest egy egyetemi oklevél! 

József Attila reménytelenül legyintve hárította el magától 
vigasztaló szavaimat. És mint aki megfelelő mértékre kívánja 
leszállítani a költői dicsőség értékét, szomorúan szólt arról, 
hogy a könyvkereskedők a Nagyon fáj c. verseskönyvből eddig 
mindössze hét példányt adtak el. 

Ady Endre jutott az eszembe. Életének egy elkeseredett 
pillanatában őbenne is felötlött a gondolat, hogy nem tette-e 
volna okosabban, ha versek írása helyett inkább elvégzi a 
jogot és közigazgatási hivatalt vállal. De Ady Endrét az indulás-
kor kísértette meg a kétség. 

József Attilával többé nem találkoztam. Megrendí tő haláláról 
egy napilapból értesültem. 

E M B E R ERVIN 

AZ ELSIKKADT T A N U L M Á N Y 

Édesapám idejekorán figyelmeztetett, hogy menjek bármely 
pályára, válasszak ki magamnak valamilyen szakterületet, 
különben n e m sokra vihetem a mai világban. Az eszmecsere 
ennél a pontnál abbamaradt, ő úgy érezte, hogy kellőképpen 
tájékoztatott, én úgy éreztem, hogy az útmutatást megértet-
tem. Valahogyan olyanformán kell szakmát választanom, 
mint ahogy az orvosok specializálódnak. 
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Egyetemi tanulmányaimat Pécsett végeztem, olasz—francia 
szakon, persze legtöbbet a magyar irodalommal foglalkoztam. 
Franciául jobban tudtam, az irodalmuk is inkább érdekelt, 
tehát francia irodalomból szándékoztam doktorálni. Vala-
hányszor professzorommal, Birkás Gézával erről beszélgettem, 
sohsem mulasztottam el közölni vele, hogy szakterületül a 
kritikát választottam. Ez az eszmecsere ugyancsak megakadt 
ennél a pontnál, az általánosságában szükségszerűen ködös 
elképzelés a specializálódásról n e m tisztázódott most sem, noha 
a tágabb „ tudományos" terület már adva volt . 

Olvasmányaim terelték érdeklődésemet a kritika felé, egy 
napon, a fülledt kamaszkíváncsiság ösztönzésére kivettem apám 
könyvtárából Schopenhauer tanulmánykötetét, reméltem, 
hogy A nemi szetelem metafizikája útbaigazít az élet rejtelmei-
ben. A tanulmányban csalódtam, a szerző viszont megejtett. 
Ö fedezte föl számomra Voltaire-t. Csakhamar ú jabb fölfedezés 
következett: Nietzsche. A Vidám tudomány fölkavart, de nem 
elégített ki, úgy éreztem, gondolatmeneteit mindig a legérde-
kesebb pontnál szakítja félbe. 

Gondolkodni e három félelmetes polémistától tanultam, 
még érettségi előtt. Polémia cáfolás, elemzés, érvelés, vagyis 
kritika nélkül nincs. 

Az i lyenformán kifejlődött — vagy velem született? — 
hajlandóságot egyetemi éveim folyamán újabb hatások érték. 
Hűséges látogatója voltam Szabó Dezső mindig elemi hatású 
előadásainak. Őr jöngve tapsoltam, amikor a többi között ezt 
mond ta : „a karaván ugat, a ku tya halad". 

Egyébként a korszak intézményei, irodalma, botrányai, 
törvényei (a botbüntetés például), társadalmi rendje bírálatra 
késztetett minden jóakaratú embert . Ennek is megvol t a maga 
szerepe abban, hogy a kritika irányában tájékozódtam, noha 
e fogalomba megkülönböztetés nélkül nyomtam bele minden-
fajta kritikai tevékenységet, az esztétikaitól a társadalom-
kritikáig. 

Harci szellem, tiszteletlenség, sokoldalú érdeklődés, bizonyos 
mérvű intellektuális iskolázottság, fentebb fölsorolt mestereim-

1 0 
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nek ezzel vagyok adósa. A kritika módszerét azonban, amit 
én inkább a kritika manuálitásának neveznék, a Dictionnaire 
historique et critique szerzőjétől, Pierre Bayletől lestem el. Nevé t 
Nagy József, filozófia tanárom előadásában hallottam először. 
Egy Spinozára vonatkozó idézet gyúj tot ta föl a fantáziámat. 
Ha igaz — mondta Bayle —, hogy csak egyetlen szubsztancia 
van, vagyis minden Isten, azaz Dens sive natura, akkor egy 
osztrák—török ütközetről így számolhatunk be: — ,,a n é m e -
tekké módosult Isten megöl t tízezer tö rökké módosult Istent". 

Önmagában ez n e m több felületes szellemességnél. Hitelét 
az a mindenre kiterjedő, az atomot is a tomokra bontó elemzés 
adja meg , amelynek Bayle Spinozának valamennyi gondolatát 
aláveti. Bayle abban különbözik a többi polémikustól, akiket 
megismertem, hogy személytelen, n e m valamely filozófiai 
elgondolás szempontjából bírál, ellentétben Schopenhauerrel, 
aki azért acsarkodik Leibnitzra, Hegelre, azért akarja szét-
rombolni rendszereiket, hogy aztán a magáé t ültesse t rónra a 
Die Welt als Wille und Vorstellungot. Bayle azt keresi m e g -
szállottan, mindig más és más szempontból vizsgálva Spinoza 
meg mások gondolatait, hogy miként festene a valóság, ha 
az egyetlen szubsztancia elvét nemcsak önmagában fogadnók 
el, hanem a következményeket mérlegelve. A Deus sive Natura 
azt is jelenti, hogy a viasz egyszerre lehet köralakú és négy-
szögletű. Bayle csak kérdez és nem állít, csak támad és n e m 
védelmez, rendhagyó filozófus, a „szakma" minden bizonnyal 
emiatt n e m fogadta be, a felvilágosodás fegyvertárát azonban 
ő szolgáltatta, s a maga korában a haladás oldalán állott. 

Mérce és módszer lett számomra egy személyben. Azelőtt 
sem lelkesedtem túlságosan a kritikusok teljesítményeiért. 
Miután átestem Bayle iskoláján, egyik meglepetés, egyik 
kiábrándulás, egyik csalódás a másik u tán ért. N e m sokat 
kellett elemeznem, h o g y rátapintsak Sainte-Beuve gyöngéire. 
Közismert, hogy a kortárs zsenik mellett vakon haladt el, 
nem értékelte a többi közt Baudelairc-t, akiért ma is ra jongok. 
Pompásan ír, kétségtelen, kritikusi erőfeszítése azonban nem 
igen terjed túl az adatbeli pontatlanságok helyesbítésén. Eru-
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dicója bámulatosan kiterjedt. Kritikusi eredményei viszont 
nem elégítettek ki. 

Gyulai Pál eleinte imponált , „vitézsége", ahogy Ady mondta 
s persze a nyelve érdemén, hiszen kristálytisztán ír. De amikor 
közelebbről szemügyre vettem, azzal tettem félre a könyveit , 
hogy amit művel az egy csoport eszményeinek zsoldoskapi-
tányi védelmezése, de kritikának nem kritika. Ugyanígy ítél-
tem meg Kölcsey hírhedt kritikáit Csokonairól, Berzsenyiről. 
Elmarasztaló véleményemet támogatta az a néhol a gyaláz-
kodást súroló gáncs, hogy az egykorú szakkifejezést használjam, 
melyekkel a „Szent Öreg" , Kölcsey fölöttese Csokonait, 
Batsányit illette. Mostanság, az évforduló kapcsán került a 
kezembe Csokonainak Dayka költészetével foglalkozó bírálata. 
Állításról állításra bizonyító kritika, az intellektuális becsületes-
ség eszményi példája. 

Egyébként a harmincas évek elején már gyakorló kritikus-
ként működtem, hol a Nyugatban, hol az Erdélyi Helikonban, 
hol a Napkeletben, hol a Protestáns Szemlében. Abban a m e g -
győződésben, hogy a gondolatok bírálata nélkül nincs kritika, 
hogy az első és legfontosabb, egyben legárulkodóbb gondolati 
elem regényben, novellában a szerkezet, a műveket — ha 
módot adtak rá — eszmei-gondolati oldalukról közelítettem 
meg. Huxlcyvel foglalkoztam ebben a szellemben, Szathmári 
Kazohiniájáwa1 stb. Becsvágyam azonban ennyivel nem érte 
be. Nagyobb terjedelmű tanulmányban akartam bebizonyítani 
módszerem erényeit. 

Ilyen előzmények után került kezembe, miután szórakozás-
ból már elolvastam a Fekete várost, a Különös házasságot, 
Mikszáth szerkesztési módszerére legjellemzőbb regénye, a 
Szent Péter esernyője, ez a mozaikokból összeálló epikai épí t -
mény. 

„Jókai egy világ, Mikszáth egy vármegye" — róttam ez 
alkalomból a jegyzetfüzetembe. Ezen körülbelül azt értettem, 
hogy Jókai a mesélés mellett adomázik, Mikszáth adomákat 
mesél. 

Haladéktalanul hozzáláttam a tanulmány megírásához, az 

10* 
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elején csupán az emlékeimre támaszkodva, a továbbiakban már 
hivatkozom a forrásokra, noha hiányosan. 

Az alább következő tanulmányt a harmincas évek elején, 
huszonöt éves koromban írtam, s minden változtatás nélkül 
közlöm : 

„Mikszáth azok közé az írók közé tartozik, akik kész 
írók voltak, úgyszólván még mielőtt írni kezdtek volna, 
annyira készek, hogy fejlődni nem tudnak, annyira követ-
kezetesek és befejezettek, hogy három-négy elbeszélés 
után már semmi meglepetést nem bírnak nyúj tani az olva-
sónak. Mikszáthot legpontosabban a szakíró kifejezés jel-
lemzi. A szó legszorosabb értelmében vett szakember, aki 
kiművelte magát az elbeszélés egy bizonyos fajában, me-
lyet töviről-hegyire ismer, s ami ezen kívül van, arról 
egyszerűen nem vesz tudomást, következetesen megmarad 
„szakja" határain belül, és csaknem soha n e m árulja el, 
hogy tud a modorán kívül fekvő másik világról is. M o -
dora elválaszthatatlanul összeolvadt szemléletével, meg-
határozza a választható témát, a művészi eszközöket, a 
művészi hatást, meghatározza magát az ember t is. Mind-
össze a botanika iránt tanúsított érdeklődése zavarja meg 
háborítatlan szakszerűségét, természetleírásaiba belevegyít 
kevéssé ismert növényeket is, s hogy félreértés ne támad-
hasson, aljegyzetben közli a kérdéses virág latin nevét. 
Egyébiránt csodálatos fegyelmezettséggel megmarad te-
hetsége, helyesebben m o d o r a természetes határai között, 
nem bocsátkozik meggondolatlan kalandokba s így eléri, 
hogy írásai egyöntetűek, befejezettek, gyakran tökéletes-
nek ha tók . Az irodalomról, a költészetről általában rend-
kívül zavarosan vélekedik (Gyulai), egy p o n t o n azonban 
mindvégig következetes, minden más m o m e n t u m o t el-
hanyagolva a közvetlen, folyamatos előadásmódot tartja 
az írásművészet csúcsának. Az írott és beszélt nyelv közötti 
különbséget el akarja tüntetni, egyetlen ambíciója az, 
hogy amit leírt, az teljesen úgy hasson, mintha szóban 
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adták volna elő. Ez a követelmény, függetlenül esztétikai 
értékétől, a műveltség, egyéniség s a nyelv fejlődése miatt, 
nehezen alkalmazható kritérium. Szerencsére Mikszáth-
nál az élőbeszédnek megvan a maga határozott fogalma: 
a beszélt nyelv az ő szemében egyenlő az adomák nyelvé-
vel s ez nem is csodálatos egy olyan korban, amikor egyre 
másra jelennek meg az anekdota-gyűjtemények s még 
oly zordon férfiak is szentelnek valamennyi időt vidám 
adomázásra, mint Tisza Kálmán. Alapjában Mikszáth 
sehol sem tér el az anekdota évszázadok alatt kifejlődött, 
szabályba nem foglalt, de a gyakorlatban szigorúan meg-
tartott formanyelvétől, átvette hangját, emberábrázolását, 
filozófiáját, esetszerűségét, szoros kapcsolatát a minden-
napok életével, átvette művészi fogásait s e szabályokat 
lelkiismeretesen szem előtt tartva, az emlékezetében föl-
halmozott tömérdek tény-töredékből megpróbált új 
anekdotát csinálni s fáradozásait siker koronázta. 

Mikszáth, amint ezt hangoztatja is, öntudatos elbeszélő, 
aki nem az élet lehetőleg hű másolását tűzi ki célul maga 
elé, hanem az elbeszélés pusztán művészi gyönyöre ked-
véért ír. Művészete termőtalaja látszólag a külső meg-
figyelés, de mint egy színész kizárólag a mozdulatot figyeli 
meg, ezzel utal a mozdulatot előparancsoló érzésre s az 
érzést teremtő jellemre. Megfigyelései egy rakás gesztus 
és egy rakás jellemző vagy „zamatos" mondás, olyan m o n -
dás és olyan gesztus, melyeket többé-kevésbé mindenki 
megfigyel s többé-kevésbé mindenki érdekesnek és jellem-
zőnek tart. S e gesztusok és mondások, ha akarja az olvasó, 
ha nem, bizonyos sokszor látott, jól ismert figurákat 
idéznek az emlékezetébe. A mozdulat nála minden, ez 
jelenti az embert, az egész jellemet. Amit leír, az nagyob-
bára reális szemléletre mutat, mégsem lehetne Mik-
száthot, mint ahogy ezt többen tették, reálista írónak 
minősíteni, mert ha reálista is abban, amit leír, nem az 
azokban a dolgokban, amelyek fölött következetesen át-
siklik. Ahhoz, hogy reálista legyen, túlságosan keveset 
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figyel meg az életből, túlságosan szakember. És mint szak-
író, valójában közönyös az élettel szemben. Másrészt amit 
Mikszáth megfigyelt, azt leírva sémákba merevíti. Mű-
vész, mert nem ragaszkodik a tapasztalt dolgokhoz, hanem 
amit a kezébe vesz, azt azonnal átformálja. Kalkuláló, 
öntudatos művész, amint ezt Schöpflin megfigyelte, mert 
bűvészi ügyességgel rejti el a sokszor természetesnek ható, 
folyamatos és kellemes elbeszélés mögött rejtőző vázat, 
a hatáskeltés kiszámított gépezetét. Egy elszigetelt Mik-
száth-novella reálisztikus alkotásnak hat, három vagy négy 
már nem, hogy a regényeiről ne is beszéljünk. S ha valaki 
sokat olvas tőle, az élet illúziója helyett egyhangú sémákat 
kap. Alakjai csodálatosan elmosódok, nem rosszul megírt 
vagy elhibázott alakok, hanem üres és befejezetlen kör-
vonalak, melyeket az olvasó tölt meg tartalommal, arra 
a rövid időre, amíg az olvasás igézete tart. 

Mikszáth prototípusa a feszültség nélküli, lomhaságban, 
álmos tunyaságban élő szellemnek. Az egyszer megtalált 
kifejezéshez, sőt egyes jelzőkhöz is állhatatosan ragasz-
kodik, a rögeszmévé merevedett modor rabszolgája, aki 
a külső világot s a lélek világát figyelmen kívül hagyva, 
a jelenségeket csupán a modorához való viszonyukban 
vizsgálja s ha egyáltalán képes arra, hogy olyasmit is meg-
figyeljen, ami nem illeszthető bele modorába, amire nin-
csen bizonyíték, azt elfelejti. Sémák szerint dolgozik, 
minden helyzetben a számára leginkább kézenfekvő, a leg-
könnyebb megoldást választja. A megfigyelt tények össze-
függő leírása túlhaladja elpuhult elméjét. Rendkívül mu-
latságosak ebből a szempontból az Én kortársaimban 
összegyűjtött portréi. Belekezd például Deák jellemzésébe, 
fölvázol néhány vonalat, aztán bágyadtan lemond a jellem-
zésről s átcsap az adomázás biztonságos területére. Appo-
nyiról, Széli Kálmánról, Szilágyi Dezsőről, Tisza Kálmán-
ról csupa olyan dolgot mond el, ami fölkelti az érdeklő-
dést, irányt mutat az olvasónak, hogy hol kell keresnie 
az érdekességet ebben vagy abban az emberben, csak éppen 
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a lényeget nem mondja meg, miben nagy, néhány fukar 
szóban megpróbálja kifejteni, miért nevezhető Deák a 
magyar ember legjellemzőbb megjelenésének, de a cikk 
elolvasása után még azt sem tudjuk meg, vajon Mikszáth 
hclyesli-e vagy pedig kárhoztatja Deák politikáját. Port-
réiban, novelláiban, regényeiben egyformán alakjai üres 
körvonalak s Mikszáth következetesen azon a ponton 
hagyja abba leírásukat, amikor az olvasó kíváncsi már 
reájuk. Megelégszik a jellemző gesztus leírásával, ennél 
azonban nem megy tovább. Ott hagyja abba az írást, 
ahol más író elkezdi, írása üres keret, melybe elfelejtettek 
képet tenni. Alakjai ártatlan szüzek, kacér asszonyok, 
bolondos öregurak, körülményes parasztok, szerelmes 
ifjak s éppúgy betöltetlen, tartalmatlan keretek, mint 
maga a fogalom „ártatlan szűz", vagy „szerelmes if jú". 
Ehhez a fogalomhoz hozzátehetünk három vagy négy 
jelzőt, például szép, szőke, szegény ártatlan szűz s már 
el is mondtunk mindent, a Beszterce ostroma Apolkájá-
ról. Ismétlem, hogy amit Mikszáth leír, az rendszerint 
reálista szemléletről tanúskodik, de kevés ahhoz, hogy 
reálisztikussá tegye magát a munkát. Álreálista író, aki 
a valóságból indul ki, bizonyos értelemben ragaszkodik 
hozzá, mert ha át is alakítja anyagát, soha nem ugrik a 
fantasztikum vagy a tiszta líra világába, de mindig keve-
sebbet ad a valóságnál, mindig alatta marad ennek, a való 
életet inkább hígítja, mint sűríti, a puszta tényen kívül 
más, távlatot adó mondanivalója nincs. 

Mikszáth a szó legszűkebb értelmében vett pozitivista, 
aki vak buzgalommal gyűjti az adatokat, magáért a gyűj-
tés gyönyörűségéért, meg sem kísérelve az összehordott 
anyagát valamely távlatot és értelmet adó gondolatnak 
alárendelni. A tény jelentősége soha nem érdekli, beteges, 
az idioszinkráziáig fajult irtózás tartja távol a tények síkját 
logikailag megelőző metafizikai síktól. Végletesen, karika-
túraszerűen, a képtelenségig pozitivista. Nem tud embert 
ábrázolni, mert figyelmét a puszta, elszigetelt eset köti le, 
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az egyéniség hipotézisét, mely a tényeknek egységet adna, 
már nem tudja elgondolni. Alakjai, amint mondottuk, 
üres körvonalak, melyeket az olvasó képzelete tölt meg 
tartalommal. Mikszáth az adomázó szemléletével tekinti 
a világot, csak az egyszeri esetek kusza és rendezetlen 
tömegét látja s ha valamilyen oknál fogva elméleti állás-
foglalásra kényszerül, hol mulatságosan, hol méltóságosan 
az adomázás biztonságos területére menekül. Ahogy kitér 
a föladat elől, mikor Deák portréját kellene megrajzolnia, 
kitér minden esetben, ha gondolkodnia kell. Elmefuttatás, 
gondolatmenet, következtetés, ezek a fogalmak teljesen 
ismeretlenek Mikszáthnál. Négy-öt gondolatot még össze 
bír fűzni, többre már nem telik az erejéből, elernyed s 
belekezd egy anekdotába. V. L. úr levelet írt Mikszáth-
nak, melyben a romanticizmus és a naturálizmus kérdését 
feszegeti, Mikszáth Scarron álnév alatt a Pesti Hírlapban 
felel a fölvetett kérdésekre: „elmondok önnek egy szája-
ízére való történetet az ön iskolájából (A romantikus 
iskolából)", s egy így írtok ti-szerű stílusparódiával bújik 
ki a nyílt válaszadás elől. Kora irodalmi kérdéseiről jó-
formán semmi véleménye nincs. Jókait szereti, de ha 
véleményadásra kerül a sor, üres általánosságokat mond, 
éppúgy mint politikai kérdésekben. Meglehetősen gyak-
ran nyilatkozik a magyarságról, beszél a „szalmalángról", 
a „nép hatalmas logikájáról", a „magyar nemzet fönséges 
disztingváló józanságáról", „politikai érettségéről", a 
„magyar ember eredeti, zamatos s bizonyos furfanggal 
vegyült gondolkozásáról", a magyar nép gúnyolódásában 
megnyilatkozó „objektív", „játszi" és „rosszakaratnél-
küli" humoráról, arról, hogy a magyar ember természete 
„be nem veszi a gúnyt, sem a kisebbítést", mindezt rövid 
kijelentő mondatokban s anélkül, hogy megpróbálná 
bizonyítani. Egy-két cikkében küzd a magyar nyelv 
tisztaságáért s útmutatásokat ad, miként kellene módosí-
tani a tantervezetet, hogy ne legyen többé csodálatra-
méltó ritkaság, ha valaki tud magyarul. írt száz mondatot, 
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hogy ezeket a kisebbségi elemistákkal megtaníttassák s 
ezzel körülbelül ki is merü l Mikszáth egész gondolat-
világa, a ku ta tó elé csodával határos sivárság tárul, valami 
Szahara-féle, melyben az élet nem bír gyökere t verni s 
amelynek érdekessége éppen ebben van. 

Egymás mellé állítva Mikszáthnak koráról vallott s mun-
káiban szétszórt megjegyzéseit, meglepő az eredményül 
kapott kép. Mikszáth tulajdonkeppen polémikus szellem, 
de annyira lusta és szétfolyó, hogy az önmagukban is 
meglehetősen éles megjegyzések rossz ízét a stílus üres 
kényelmessége elnyeli. Szellemi renyhesége visszatartja 
Mikszáthot attól, hogy polémizáljon, ezt csak a legritkább 
esetekben teszi meg, inkább zsörtölődik, v a g y s ez sokkal 
gyakoribb, fölényesen leint. Soha nem támad s épp ezért 
soha nem eléggé részletes, n e m eléggé világos ahhoz, hogy 
szatírája bán tó legyen. Egymásmellé téve a kiragadott 
megjegyzéseket, meglehetősen összefüggő képet kapunk. 
Korát szerinte bizantinizmus jellemzi. „A gépek és a strébe-
rek kora ez. A gép annyit ér, ahány lóerejü. Az államférfi 
annyit ér, ahány ember követ i — vagyis ahány szamár-
erejű" (mindket tő Hátr. hagy . m. Thaly p 179—180). 
Tisza Kálmánról s rajta keresztül a magyar parlamentá-
rizmusról í gy ír: „Megalakítot ta a „ n é m a minisztéri-
m o t " . . . a legkényelmesebb, legsztirkébb apparátust, mely 
valaha létezett. Tisza proponál s ők bólintanak rá egyet, 
vagy pedig ők proponálnak, de Tisza előleges beleegye-
zésével". (A t. H. A. generális p 29.) A függetlenségi 
pártról ezt í r ja : „Olyan ez, min t a gyűj tőmedence, ahova 
minden merészebb kívánság befolyik, ahol a békétlen 
lelkületek megtalálják az okot , amiért egész ártalmatlanul 
holtig duzzoghatnak. Ilyen elégedetlenséget lecsapoló 
apparátusa egyetlen európai parlamentnek sincs." (A sok-
fejűek A Tisztelt Ház p 65.) Tisza Kálmánt így írja le: 
„Lássuk csak, milyen! N e m lehet mondani , hogy szép 
ember (ámbár, ha szavazásra kerülne a sor, arra is többsége 
lenne)." (A Tisztelt Ház, A generális p 39.) Máshol ezt 
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m o n d j a , , . . .Gróf Appony i Albert talán nyomtalanul 
tűnik el a szürkeségben, ha fiatal k o r á b a n gégehurutot 
k a p " (Az én 1. Deák F. p 86). „Ha valakinek resteljük a 
nevét k imondani — m o n d j a az Új Zrínyiász (p 73—4) —, 
hát ráadjuk az ismeretlenség ködből szőtt ruháját, azt 
m o n d j u k : »Közéletünk egyik kimagasló alakja«. Valaki 
esetleg semmit se csinált a közéletben, de azért az mégis 
közéletünk kimagasló alakja lehet. Ú g y , h o g y több isme-
retlen kimagasló alakunk van, mint ismerős. Ez a saját-
szerű benépesítése a hazai közéletnek n a g y alakokkal igazi 
magyar találmány. . . " — „Magyarországon mindent 
bizottságokkal szeretnének végeztetni — ha lehetne m é g 
a lélegzést is." (Új Zrínyiász p 29.) „ E g y nemzet — 
m o n d j a (Hátrahagyott művek , Petőfi a lmanach p 167) — 
sohase romlik meg annyira , hogy ne legyenek ép részei." 
— „I t t a forma uralkodik . . . A lényeg semmi, hanem a 
fo rma szent." (Új Zrínyiász p 123.) — Mikszáth egyik 
legvisszataszítóbb alakja a Beszterce os t roma Klivényije 
(p 96). „Klivényi magyar . . . érzésű vo l t és e magyarság-
ból élt, táplálkozott. M e r t már százszor is ki kellett volna 
tenni a szűrét (soknemű hivatali vétség és apró viszszaélés 
terhelte Klivényit), de lehet-e egy nagy magyar t elcsapni 
bűnhődés nélkül?" Ha ehhez még hozzátesszük, amit a 
közigazgatásról és főleg a gentry-osztályról írt a Noszty 
f iúban például, vigasztalanul sötét, szinte undorító képet 
kapunk a Ferenc József-kor Magyarországáról. Az Ú j 
Zrínyiászban Mikszáth kísérletet is tett egy munka keretén 
belül á t fogó szatírát í rni koráról, anekdota-szemlélete, 
mely megakadályozta, h o g y a tényeket jelentőségük sze-
rint csoportosítsa, meghiúsította kísérletét. Mikszáthot 
csak az értheti meg, aki veszi magának a fáradtságot s el-
végzi azt az összefogó munkát , melyet Mikszáth hiper-
pozitivista lelkialkata mia t t nem bírt elvégezni. Ez azonban 
már a m u n k a meghamisítása lenne, m e r t olyan elemet 
adna írásaihoz, mely belőlük teljes mér tékben hiányzik. 

Mikszáth bölcs volt, aki semmiben sem hitt, azok közé 
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a szomorú magyar bölcsek közé tartozik, akiknek minden 
gondolata a semittevés igazolása. E tekintetben gyakorlat 
és elmélet tökéletes harmóniában egyesül benne. „ A végzet 
elháríthatatlan, — mondja . — Küzdeni n e m lehet csak 
konstatlálni" (Hátrahagyott művek, A regényírók és a 
színműírók, p 329). Legfilozófikusabb gondolatát a Besz-
terce ostromában találják (pp 62—63): , ,A legbölcsebb 
ember is húzza meg magá t szerényen. Mer t miből áll a 
nagy bölcsessége? Talán abból, hogy legfeljebb egy fél— 
rőffel tovább lát a másiknál, a közönséges eszünél, egy 
félrőffel egy olyan horizonba, amely egy billió mérföldre 
terjed. Az egész mély látás csak egy valamivel kisebb vak-
ság. Hát érdemes ezért a csekélységért annyi hűhót csinál-
ni?" — Ez a két idézet világosan mutat ja Mikszáth bölcses-
ségének természetét. A bölcs nem csinál semmit , megelég-
szik a konstatálással s n e m tépelődik, a föladat úgyis meg-
haladja erejét, hiszen a „vi lágon semmi sem állandó; még 
az igazságok is csak ideiglenesek. Éppúgy megeszi őket 
az idő, min t a vasat a rozsda" (Hátrahagyott művek, Elő-
szó p 227). Mindez rendben lenne, de Mikszáth olykor 
nem elégszik meg az egyszerű kijelentéssel, hanem magya-
rázni próbál, az eredmény könnyen elképzelhető: „Hiszen 
ti bölcs emberek, n e m h o g y egy fejet belülről, de egy fejről 
levett cilinderkalapot, ha megnéztek (magam tapasztal-
tam akárhányszor), n e m vagytok képesek a falon még 
körülbelül sem eltalálni, hogy az a kalap a földre téve 
meddig ér fel — s ti akarnátok meghatározni , mekkora 
nagy és mekkora kicsiny egy koponya belülről?" (В. O . 
p 63.) — Ez a cilinder-hasonlat nem egészen alkalmas az 
ismeret-elméleti szkepticizmus bizonyítására, bár a m o n -
dat Mikszáthnál szokatlan ingadozása, bizonytalansága 
mutat ja , hogy a szerző hatalmas erőfeszítést tett, hogy 
gondolatát lehetőleg világos formában közölje. A fi lozó-
fiai állásfoglalás sem jót, sem rosszat nem jelent az író szem-
pontjából, de mivel szemléletének alapja, meghatározza 
munkái minden sorát. Mikszáth munká já t egyedül ad 
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absurdum vitt pozitivizmusa alapján érthetjük meg. M u n -
káinak filozófiai egységét teljes filozófiátlanságában kell 
keresnünk. Gondolatokat találunk Mikszáthnál, de ezek 
elszigetelt, egymással legalább is az ő agyában, egyetlen 
ponton sem érintkező gondolat-foszlányok, melyeket 
összefoglalhatunk szkepticizmus vagy nihilizmus meg-
jelölésben, de ezzel már kiléptünk Mikszáth világából, 
mint ahogy kiléptünk akkor is, mikor koráról szerteszórt 
véleményeit egymás mellé helyeztük. Mikszáthnak nem 
volt koráról összefogó véleménye és n e m volt filozófiája 
sem, csak vélemény-esetei és gondolat-esetei. Művészete 
úgyszólván gondolaton inneni művészet. Mikszáth bölcses-
ségét keresni reménytelen vállalkozás, mer t véleményei 
készen kapott töredékek, melyeket semmi nem foglal 
egységbe, melyek m ö g ö t t hiába keressük a meggyőző-
déseket teremtő küzdelmet és tépelődést. Bölcsessége szel-
lemi elpuhultságának, nyíltan bevallott tehetetlenségének 
önkéntelen megnyilvánulása. Mikszáth született destruk-
tív, par excellence rombo ló elme, aki n e m elemzi a jelen-
ségeket, született nihilista, aki csodával határos, operett-
szerű, szinte emberfeletti ürességén n e m lepődik meg, 
nem viaskodik vele, hanem elfogadja, mint változtat-
hatatlan tényt. A könnyed, derűs, kellemes adoma-modor 
mögöt t elképesztő sivárság és kiábrándultság tátong. 
Mikszáth nihilizmusa annyira végletes, h o g y valósággal 
kizárja az életet s egy filozofikus élelekben a tuai du siècle-
nek egy talán a Baudelaire-nél is túlzottabb formájához 
vezetne. Mikszáthnak annyira nincs érzéke az elvont dol-
gok iránt, hogy észre sem veszi, sohasem jön tudatára 
nihilizmusának s igazi, írói bölcsessége abban nyilatkozik 
meg, hogy írásaiban el tudja takarni ezt a hátborzongató 
ürességet." 

Ennyi készült el a tanulmányból. Az volt a tervem, hogy 
mielőtt végleges formába ön töm, újra elolvasom Mikszáth 
regényeit stb., hogy állításaimat adatokkal támogathassam. 
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Az volt a meggyőződésem — ma is változatlan —, hogy becsü-
letes kritikához minimum kétszer el kell olvasni a művet, 
mindkétszer cédulázva. Ez az alapfeltétele e kétes tudomány 
tudományos voltának. Ezt a munkát nem végeztem el s ezért 
nem nyomattam ki a tanulmányt kötetben. 

Tudtam, hogy az a rész például, amelyben Mikszáthnak 
a koráról szóló kritikai véleményeit közlöm, bővebb kidol-
gozásra szorul, „a gépek és stréberek kora", ,,a szürke állam-
apparátus" stb. mind helytálló megjegyzések, élesek, szelle-
mesek, könyörtelenek, Mikszáth azonban ritkán megy ennél 
tovább, ritkán ábrázolja történetben, emberi sorsokban a 
társadalmat, amelyet elítél, az olyanszerű leleplezés, mint 
Druzsba sorsa a Sipsiricábm kivétel, maga a történet is kivé-
teles. A nagy szatírának szánt Új Zrínyiászhan a hangsúly 
óhatatlanul az anakronizmusokra esik. Tüzetes bizonyítást 
kívánna az az állításom is, hogy Mikszáth felületes ember-
ábrázoló, hiszen nyilván az ábrázolás megkönnyítése céljából 
szerepeltet annyi különcöt műveiben, a különcség önmagában 
jellemez, s a felületes olvasó előtt felment a mélyebbre hatoló 
jellemzés követelményétől. Mikszáth nem gondolja végig a 
jellemeket, s ugyanúgy anekdotányi szituációknál bonyolultabb 
egységekkel nem igen kísérletezik. Ezt is bővebben kellene 
bizonyítani. 

Ennek a hiánynak őmaga is tudatában volt, Király István 
idézi monográfiájában Mikszáth e nagyon jellemző mondatát : 

„Régi szilárd hitem, hogy csak akkor lesz a magyar regény igazi 
magaslaton, a Háború és béke nívója körül, ha az elbeszélő az esszéista 
eszközeivel is hathat." 

A kort, amelyben élt, utálta, megvetette, de elemezni soha-
sem próbálta, mert — mint Király megállapítja róla: — „min -
dig elhessegette magától töprengő, filozofálgatni szerető én-
jét. . S ez volt az a gát, amelyen megtört realizmusa. . .", 
,,. . .történeteket mesélt el alakjairól és nem gondolkodtatta 
őket". 
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Egyszóval árnyaltabban, a kifejezéseket érzékenyebben mér-
legelve fogalmaznám m e g a tanulmányomat, de az alapján 
nem változtatnék. Egyebek közt azért is sajnálom, hogy nem 
fejeztem be, mert akkor óhatatlanul elolvastam volna A gaval-
lérokat, ezt a rendhagyó remekművet, amelyben úgy érzem, 
Mikszáth megtalálta a maga bizonytalan életérzésének m e g -
felelő elbeszélő formát. 

Hogy miér t nem szántam el magam a befejezés munkájára? 
Azért, mer t mikor a közlési lehetőségek felől puhatolództam 
a folyóiratoknál, még Voinovich Gézát is megkísértettem, 
biztatást sehol sem kaptam. Részint a várható terjedelem, 
főként azonban a tartalom miatt utasítottak vissza. Ezt tanú-
sítja az a néhány sor, amennyi a véglegesnek szánt tanulmány-
ból elkészült: 

„Hálátlan dolog egy félig-meddig vagy egészen klasz-
szikussá vált íróval foglalkozni. Mikszáth a kortársak nagy 
többsége számára, mint régi-régi olvasmány emlék szere-
pel, s ezekhez az emlékekhez hozzá csatlakozik még egy 
sereg emlék, tanárok és az irodalomtörténeti meg egyéb 
tankönyvek, vagy cikkek elhomályosult, elmódosított 
tanítása. Különösen hálátlan nálunk, ahol az irodalomtör-
téneti vélemények oly csodálatosan fegyelmezettek, hogy-
ha az utóbbi néhány esztendő eredményeit n e m számítjuk, 
Toldy munkájában még a Nyugat-nemzedékről is pontos 
és megbízható értékelést kaphatunk." 
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