
K O M Á R O M I GABRIELLA 

EGY LEGENDÁS MESEREGÉNY 
( M A C K Ó ÚR, ALIAS D Ö R M Ö G Ő D Ö M Ö T Ö R U T A Z Á S A I ) 

A legendás művekből néha csak a legendák élnek. Ha a 
könyvet vagy olvasóját keressük, a fél országot kell tűvé 
tennünk. De a legendák többnyire megérdemlik, hogy utá-
nuk járjunk. 

Ilyen könyv Sebők Zsigmond meseregény-sorozata, a 
Mackó úr utazásai. ,,A magyar gyermekirodalomnak ez a 
méltatlanul és indokolatlanul elfeledett remekműve számomra 
mindmáig a megismert klasszikusok méltó előolvasmánya, 
felnőtt koromig . . . szinte évről évre újraolvasott mulatsága 
volt" — írta emlékezéseiben Hegedűs Géza.1 (Kiemelés tő-
lem — K. G.) Nem kisebb az a megőrzött szeretet sem, amely-
lyel Nagy Péter emlegeti a könyvet: „Ki írta a Dörmögő 
Dömötör sorozatot? Biz'isten, nem tudom; de még em-
lékszem Dörmögő ténsúr retyezátbeli kalandjaira, s gyer-
mekei, Zebulon és Dorka velem öregszenek meg. Vajon nem 
kellene őket a fiatalok számára is feltámasztani? Igaz, a 
világuk a régi, vidéki ténsúri középbirtokos világ halvány 
rajza; de nem hiszem, hogy ez ideológiailag kártékonyabb 
lenne, mint mondjuk A két koldusdiák."2 

Valóban remekmű-e ? S feltámasztható-e még ? Ezek olyan 
kérdések, amelyektől töprengés, elemzés, érvelés visz az 
„igen"-ig vagy a „nem"-ig. De hogy mennyire elfeledett, 
annak sietve a végére járhatunk. 

1 Hegedűs Géza: Egy jólnevelt fiatalember felkészül. Bp., Szépirod. 
K. (1984). 1 4 - 1 5 . 

2 Nagy Péter: Apró rejtélyek. = Népszabadság, 1982. (jan. 16.) 
13. 
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1945 után a nyomdák államosításáig a „kész" szedések-
ről az Új Idők-nél még meg-megjelentek Mackó úr törté-
netei. Már a 8., 9., 10. kiadások és utánnyomásaik. Például: 
Mackó úr szárazon és vízen (1948); Mackó úr újabb utazásai 
(Mackó úr a Balatonon + Mackó úr Budapesten + Mackó 
úr úton) (1946,1948); Mackó úr utazásai (Mackó úr a Ba-
konyban + Mackó úr az Alföldön) (1946, 1948). S egy jó 
évtized múltán a Móra Kiadónál napvilágot látott a Dör-
mögő Dömötör és a labdarúgók (1958). Az ötvenes években 
hébe-hóba még befogadta egy-egy antológia nemes, nemze-
tes, vitézlő Dörmögő Dömötört és bájos pereputtyát a szer-
kesztők jóindulatából. (L. : Kerek egy esztendő. Szerk. Enczi 
Endre. 1953; Kis gyermekek nagy mesekönyve. Szerk. Aszódi 
Éva.) Manapság Dömötör napja körül (okt. 26.) emlékezik 
Sebők Zsigmondra és hősére az óvodások irodalmi folyó-
irata, hálából a folyóiratcímért. (L. : Dörmögő Dömötör, 1984 
10. sz.) 

Egy emberöltőnyi idő telt el az utolsó Mackó-történet 
megjelenése óta - írhattuk volna néhány nappal ezelőtt, de 
a tanulmány írása idején napvilágot látott egy kötet, amely-
ben feltűnik Mackó úr, Zebulon és Dorka a Balatonon. Rá-
adásul úgy, ahogy Mühlbeck Károly megrajzolta őket anno 
dacumal. {Nagymama meséi. Bp. Minerva, 1985.) Öt oldal-
nyi kalandjuk nem változtat lényegesen a tényen: Sebők 
Zsigmond műve olyannyira „elfeledett", hogy a legendák 
és nosztalgikus emlékezések csak erősítik a tényt. 

Elfelejtett az író is. 1939-ben még így vélekedett Katona 
Piroska tanulmánya: „Ez a szerencsés költői leleménnyel 
kitalált mesealak és a róla szóló kedves történetek, melyek 
megjelenésükkor páratlan sikert hoztak számára, továbbra 
is fenn fogják tartani nevét."3 E jóslatszerű megállapítással 
azonban már önmaga is ellentmondásba keveredett: (Se-
bők) „azok közé az írók közé tartozik — írta - , akiknek 

3 Katona Piroska: Sebők Zsigmond. Kecskemét, Szerző, 1939. 27. 
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életükben elismerés és megbecsülés jár osztályrészül, s aki-
ket haláluk után hamar elfelejtenek."4 Történt egy-két kísér-
let az író emlékének életben tartására már akkoriban is, 
mikor a Mackó-könyvek még „éltek", „virultak". 1923-ban 
A Pál utcai fiúk írója Sebők Zsigmondról tartotta székfog-
lalóját a Kisfaludy Társaságban : „Az írók morális köteles-
sége . . hogy annak emlékét, akit ők művésznek, költőnek 
tartanak, folyton ébrentartsák, kézről kézre adják . . . így 
fogom fel szerepemet Sebők Zsigmond emlékének megőrzése 
körül."5 A felszabadulás előtti irodalomtörténetírásban még 
rendre felbukkan Sebők neve. A húszas évek irodalom-
történeteiben még egy-egy bekezdés, pár sornyi jár neki,6 a 
harmincas-negyvenes években írott munkákban már leg-
följebb csak egy-egy mondat. Ilyesfélék: „Sebők kitűnő és 
közkedvelt ifjúsági író is volt." — „Nyelve tiszta, tősgyöke-
res magyar nyelv"7 „Sebők Zsigmondnak állatmeséi neve-
zetesek."8 Az évfordulós emlékezések is felettébb hamar 
abbamaradtak: halálának 20. évfordulóján," Katona Pi-
roska már említett, máig fontos tanulmánya pedig csak 
kúriózumként fordul elő könyvtárainkban. (Kecskeméten, 
a kiadás helyén is csak egyetlenegy példányban.) — S ha a 
korabeli tanulmánykötetek később válogatásban megjelen-
nek, azokból Sebők általában kimarad. Talán csak Rubinyi 
Mózes gyűjteményes kötete kivétel, amely a hatvanas évek-
ben megjelenvén még őrzi az 193l-es Sebők Zsigmond-ta-

4 Uo . (3.) 
6 Molnár Ferenc: Emlékezés Sebők Zsigmondról. = Nyugat, 1923. 

1. sz. 5 1 - 5 2 . 
e L . : Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténete. Bp. Franklin, 1928. 

169., 171. — Várkonyi Nándor: A modern magyar irodalom története. 
Bp. 1929. 149. 

'Benedek Marcell: A magyar irodalom története. Bp. Singer és 
Wolfner, 1938. 246. 

8 Vajthó László: Halhatatlan magyar irodalom. Bp. Egyet, ny., 
1941. 205. 

9 Sebők Zsiga emlékezete. = Koszorú, 1936. 207. 
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nulmányt.10 Schöpflin Aladár Magyar írók (1917) c. köte-
tének újrakiadott anyagából a Mackó úr írója Petelei Ist-
vánnal, Baksai Sándorral, Bárd Miklóssal együtt tűnt el.11 

Megsértődni Sebők Zsigmond nevében ostobaság lenne. A 
dolgunk, hogy okát adjuk a jelenségnek, s közben észreve-
gyünk egy másikat is : Furcsa módon napjainkban egyre több-
ször bukkan fel Mackó úr, alias Dörmögő Dömötör — em-
lékezésekben, korrajzokban és egy „egyszemélyes" irodalom-
történetben is.12 De ahogy megjelenik, úgy inkább korjelen-
ség, mint irodalmi. Szemügyre kell vennünk így is, úgy is. 
Irodalmi értékét, hajdani sikerének okát, korjelenséggé vá-
lását egyszerre kutatjuk. A hajdani sikerben nincs okunk 
kételkedni. Bizonyítéka a számtalan újrakiadás, a nosztal-
gikus emlékezések, és tanúink is vannak. „Sebők gyermek-
könyvei az utolsó két évtized legnagyobb irodalmi sikerei 
közé tartoznak, és nem tudom, nem a legkedvesebb és leg-
boldogítóbb sikerek-e mindazok között, melyeket korunk-
ból bárki elért." - írta 1917-ben Schöpflin.13 S így vall 
Rubinyi Mózes, a másik tanú: „Ő volt ifjú korunk legmeg-
hittebb barátja, bolondos tréfák, képzelt utazások bohókás 
hőse. Pedig nem is volt ember, s nem is é l t . . , Ez az ember-
lelkű állat nem volt más, mint Mackó tekintetes úr . . . első 
olvasmányaink feledhetetlen hőse."14 — De mielőtt a régi 
siker titkait kutatnánk, be kell mutatnunk a szerzőt, mert 
nem tartozik az ismerősök közé manapság. 

Sebők (Sternfeld) Zsigmond (1861-1916) Párkánynánán 
született. Apját korán elvesztette, anyja egy falusi bolt jöve-

, e Rubinyi Mózes: Emlékezések és tanulmányok. Bp. Gondolat, 
1962. 1 4 2 - 1 4 7 . 

11 Schöpflin Aladár válogatott tanulmányok. Bp. Szépirodalmi K., 
1967. 

I ! Nemeskürty István: Deák, írj magyar éneket! Bp. Gondolat, 
1983. II. köt. 649. 

"Schöpf in Aladár: Magyar írók. Bp. Nyugat, 1917. 185. 
" Rubinyi Mózes: i. m. 142. 
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delméből tartotta el a sokgyerekes családot. Sebők Zsig-
mond Esztergomban és Pesten folytatta középiskolai tanul-
mányait, s egyideig (1880-ban) a Pázmány Péter Tudomány-
egyetemet látogatta a természettudományokért. 1882-től már 
a Pesti Hírlap, 1884—87-ig a Szegedi Napló munkatársa. 
Szegedre Mikszáth küldte. Ő írt kritikát Sebők első köny-
véről is (Alakok). Úgy írt róla, ahogy egy jó kiadó bánik 
az elsőkönyvessel: „előleget" adott a következő műre is. 
„Szép, becses könyvet írt, olyan szépet, hogy bizonyosan 
ír ő majd még szebbeket is." (Pesti Hírlap, 1887. febr. 12.)15 

Schöpflin szerint Sebők közelebb állt Mikszáthoz, mint a 
korából valók bármelyike, bár a Mikszáth-hatást később 
úgymond kiforrta, s csak „egy-két olyasféle apró vonás ma-
radt meg belőle emléknek, mint ahogy kora fiatalkorunkból 
átjön a férfikorunkba egy-egy diákos szólásmód, amiből a 
hozzáértő ember ráismer, hogy hol jártunk iskolába."16 -
De térjünk vissza a pálya élettényeihez! A szegedi évek után 
Sebők már 1890-től ott van a Hét szerzőgárdájában, státusa 
szerint pedig a Budapesti Hírlap munkatársa. Megjegyezzük, 
hogy a lapalapító szerkesztő Rákosi Jenő sógora. így Rá-
kosi Viktor, azaz Sipulusz atyafiságába is beletartozik. A 
90-es évek derekán egy ideig Rákosiék megbízták élclap-
juk, a Sipulusz Lapja Kakas Márton segédszerkesztői fel-
adataival. „Minthogy azonban Sebők írni is szeretett volna 
a lapba, a humorhoz pedig alig volt érzéke - írja Dersi Ta-
más — , néhány hónapi viaskodás után búcsút mondott a 
Kakas Mártonnak."11 E megállapításon felettébb csodálkoz-
nánk, ha Sebők Mackó-történeteken túli-inneni műveit nem 
olvastuk volna. Bizony humortalanok és megkésetten szen-
timentálisak! Schöpflin az életmű lezárulása idején jelezte 
már, hogy csak gyermekeknek szóló írásaiban tudott fel-
szabadultan „kacagni", „bohóskodni".18 A Dörmögő Dö-

15 Idézi: Katona Piroska: i. m. 17. 
10 Schöpflin: /. m. 180. 
17 Dersi Tamás: Századvégi üzenet. Bp. Szépirod. K. (1973), 43: 
18 Schöpflin: /. m. 184. 
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mötör megteremtőjének mindenesetre és megkérdőjelezhe-
tetlenül volt érzéke a humorhoz. — Már a pálya kezdetén 
megadattak számára az utólagosan keveset számító társasági 
tagságok. (1891: Petőfi Társaság; 1892: Dugonics Társaság; 
1904: Kisfaludy Társaság.) Az irodalmi életben sokra be-
csülték, s a megbecsülés jeleit már annak előtte is kimu-
tatták, hogy a műfordító Rákosi Erzsébetet a feleségének 
mondhatta volna. (1895-ben kötöttek házasságot.) — Új-
ságírói, társasági tevékenységénél, múlékony sikereinél azon-
ban fontosabb számunkra, hogy 1889-től Az Én Újságom 
főmunkatársa, 1895-től a Magyar Lányok egyik háziszerzője, 
1909-től haláláig a Jó Pajtás főszerkesztője volt. Még fon-
tosabb, hogy több mint fél évszázadon át évente egy vagy 
több gyerekkönyve látott napvilágot. S furcsa módon még 
a halála után se csak újrakiadások. Egy tucat mű került 
könyvbe a folyóiratok hasábjairól. Ily módon újabb és 
újabb Mackó-könyvek születtek: Dörmögő Dömötör újabb 
utazásai a Királyhágón túl (1918), Dörmögő Dömötör uta-
zása a cserkészfiúkkal (1920), Dörmögő Dömötör mint önkén-
tes (1920), Dörmögő Dömötör az olasz harctéren (1920) stb. 
Nemzedékek nőttek fel a könyvein. Szerepe elévülhetetlen a 
nemzet olvasóvá nevelésének megíratlan történetében. „ír-
juk fel róla, hogy a gyerekek barátja volt - mondta róla 
Molnár Ferenc - , ne azt írjuk fel, hogy szerette a gyereke-
ket, mert az csak szép, de nem sok. A gyerekek szerették 
őt . . ."19 A gyermekirodalom mindenese volt. (Akárcsak Be-
nedek Elek, Gaál Mózes és a nyomukban Móra.) írt, szer-
kesztett, átdolgozott. írt mesét, meseregényt, gyermekre-
gényt, ifjúsági regényt, novellát, életrajzot. Átdolgozta a 
Robinson Crusoe-t. Külön könyvet is megérdemelne, de 
csak a főműre futja, a legendásra. 

Mackó új 1893-ban indult útnak először, azután ki tudja, 
hányszor; hiszen az újrakiadások különféle variációkban 
gyűjtik kötetbe útikalandjait. Mindenesetre Sebők Zsigmond 

13 Molnár Ferenc: /'. m. 52. 
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csaknem negyedszázadon át volt úton hőseivel. Egészen a 
haláláig, a betegágyon is. „. . . amikor Dörmögő Dömötör 
hazatér az olasz frontról, akkor hullt ki kezéből a toll."20 

(Ennél tovább ifjúsági irodalmunkban — és nem kisebb si-
kerrel — csak Tutsek Anna írta a Cilike-történeteit.) — Ami-
kor Mackó úr, azaz Dörmögő Dömötör21 útnak indul, ifjú 
és bohó, amikor búcsúzunk tőle, népes család feje és így 
dörmög: „Öregszünk, öregszünk . . . vígabban ment az eper-
szedés tíz-húsz évvel ezelőt t . . . " (Mackó úr vendégei) S hol 
nem járt két évtized alatt! Számtalanszor megfordult a fő-
városban, kétszer a Balatonon, járt a Bakonyban, vissza-
visszatért a Retyezátra, eljutott a Vaskapuhoz, a Királyhá-
gón túlra, a dobsinai jégbarlangba, a Tátrába, tutajozott 
cserkészfiúkkal a Vágón. Háromszor a külföldet is látta 
(Velence, Anglia, Marokkó). Ma ez háromnál többnek lát-
szik. Sőt: hamarosan többnek látszott: „ . . . még a retyezáti 
Mackó Mukinak is útlevél kéne, ha ismét Pestre kívánkoz-
nék" — villantja fel Száraz György korrajza a Trianon 
utáni lélekállapotot.22 

Az „utazás" lényegi motívuma ennek a regényfüzérnek. A 
cselekmény szervező központja és a főhős „létállapota", 
„létélménye", akárcsak Odüsszeuszé vagy Szindbádé. Per-
sze gyermekkönyvbe illő ez a létállapot. Nincsenek ön-
magán túli jelentései, s térbeli világa végképp nem szimboli-
kus. Mackó úr utazásai valóságos hegyeken, völgyeken, vá-
rosokon, tengereken vezetnek át. A maga módján útikalauz 
is ez a meseregény. Mackó Muki mulattat és mókázva ma-
gyaráz. Bejárt tájainak azonban messze nincs olyan atmosz-
férája, mint Mikszáth Palócföldjének, Lövik Károly Fel-
vidékének, Krúdy Szepességének, mivelhogy a szerző náluk 
sokkal kisebb tehetséggel van megáldva. Ráadásul nem 
lehet mindenütt „otthon", sokszor beéri azzal, amit felte-

20 Katona Piroska : i. m. 26. 
г1 A Jó Pajtás indulásakor, azaz 1909-ben kereszteli át főhősét. 
" Száraz György: A tábornok. Bp. Magvető, 1984. 187. 
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hetően az Az Osztrák-Magyar monarchia írásban és képben 
vagy a Magyarország vármegyéi és városai c. sorozatból 
megtudhatott. Ahogy ismereteket terjeszt, van annak lecke-
szerűsége is. Itt-ott a történetek kimódoltságára is rá-
nyomja bélyegét. Kanyargós utakon jutnak célba hősei. 
Szántszándékkal így vezeti őket, forduljanak csak meg mi-
nél több helyen! Ha a Vaskapuhoz indulnak, hát betérnek 
Egerbe, Debrecenbe, még a Hortobágyra is. De amit ott 
megtudnak, az nagyon gyakran a történelmi, földrajzi, nép-
rajzi „ismerettár" közhelyszerűségeinek tartományába tar-
tozik. Ilyen motívumokból rakja össze az Alföldet: Szél-
malmok, kolompszó, juhnyáj, furulyaszó. Szeged : papucs, 
paprika, hal, árvíz, boszorkányok. A költészet közhelyszerű 
képei is kísértik: „A kalász fölött pacsirta énekelt. A pa-
csirta fölött kék ég mosolygott." - Az ismeretterjesztő szán-
dékú részleteknek itt-ott mégis van érdekessége. Például: Ami-
kor a kötélen vándorló tutajt, az ún. „hidas"-t leírja. (Mackó 
úr az Alföldön) Ezzel együtt mégiscsak igaz, hogy gyermek-
nemzedékek látták először Sebők medvéjének szeméve! pél-
dául a Balatont, ahol a déli parton már álltak Lelle és Sze-
mes fürdőházai, ahol már „dörömbölő füttyös szörnyeteg", 
vasló robog, de kordé várja a leilei Hattyú Szálló vendégeit 
az állomáson, és bivalycsordák legelésznek a vízparton. — 
Hol kisebb, hol nagyobb varázsuk ezeknek az utazásoknak, 
hogy időközben „történelmi utazásokká" lettek. Ezzel a 
karakterükkel akár a Magyar Hírmondó c. sorozatban is 
helyet kaphatnának a Mackó úr utazásainak szemelvényei, 
avagy a Mackó úr harmadik utazása Mühlbeck Károly illuszt-
rációival. 

De Sebők műve nemcsak megőrzött tájak, városok révén 
„hírmondó" az utókornak. Sőt: elsősorban nem így az. 
Mackó Muki — Dörmögő Dömötör utazásai nemcsak he-
gyen, völgyön, szárazon és vízen át visznek. A főhős és ki-
sebb-nagyobb társasága, atyafisága a századfordulón téb-
lábol, csetlik, botlik és becammog a XX. századba, körülnéz 
a millenniumi kiállításon, él békében és háborúban, meg-
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fordul az automobilversenyen és az országházban. Hol ka-
landok hőse, hol képviselő, hol önkéntes a háborúban. 

— A mű hajdani sikerének egyik oka feltehetően az volt, 
hogy a gyerek arról olvashatott, amiről akkoriban sokat be-
széltek a világban. Bár medvékkel estek meg a történetek, a 
kis olvasót valóságos életkalandok s az élet szenzációi (a 
mozi, a földalatti, az autó) érintették meg. 

— Napjainkban a felnőtt számára újracsak a valóság-
anyag révén válik érdekes jelenséggé a mű. Meglehet, doku-
mentumok tucatjaiból kevesebbet tud meg a kultúrtörténész, 
a szociológus, az irodalomtörténész arról „a köztudatról, 
közszellemről, amelyet az akkori középosztály közösen hitt, 
vallott, tudni vélt".23 a századfordulótól a világháborúig, 
mintha Sebők Zsigmond medvéjével „tart" a millenniumi 
kiállítástól az olasz harctérig. „Kétségtelen, hogy Dörmögő 
Dömötör világnézete azonos volt azzal, amit magam körül 
tapasztalhattam — emlékezik Hegedűs Géza. — Jó két év-
tizeddel később nevetve mondtam szüleimnek, hogy ők tu-
lajdonképpen Dörmögő Dömötör erkölcsi-társadalmi-poli-
tikai véleményeit élik a magukénak."24 A meseregénybe rej-
tett valóságanyag, a világnézeti értékek előkelő funkciója, a 
mű korjelenséggé válása komoly csábítás arra, hogy első-
sorban a társadalmi tudat egy sajátos területének dokumen-
tumaként vegyük kézbe. Nem tehetjük. A „sajátos", azaz 
irodalmi jelleg az ilyen tartalomelemzésnek többnyire áldo-
zatul esik. Márpedig elsődleges célunk, hogy egy valaha nagy-
hatású gyermekkönyv irodalmi értékét keressük, feltámaszt-
hatóságát latolgassuk az esztétikai érték bizonyos mértékű 
jelenlétét eleve feltételezve. Eme elsődleges cél megköveteli, 
hogy az alkotás egészét vegyük tekintetbe. S ez jelentés- és 
értékvilágára is vonatkozik — mindenféle mással együtt. 

Mit tagadjuk ? Mackó úr utazásainak leporolt, újra kinyi-
tott, végigolvasott kötetei nem keltik a remekmű érzetét. 

23 Hegedűs Géza: i. m. 17. ' ; 

24 Uo . 16. 
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Ha „remekmű" hírébe nem keveredett volna, említést se 
érdemelne a dolog. Nem remekmű, mint ahogy az irodalmi 
művek túlnyomó többsége nem az. De van benne érték, mi 
rabul ej'tette, ejthetné az olvasót, gyereket és felnőttet, teg-
napit és mait másként. Sebők Zsigmond egyéb műveit (A 
kis mérnökök, A két árvizes gyermek, A báróné rokonai, A 
falusi cica Budapesten, Tilinkós Lajkó stb.) egy irodalmi kéz-
legyintéssel elintézhetjük: „Nyugodjanak békében a kor át-
lagos ifjúsági műveinek irdatlanul tágas tömegsírjában!" De 
Mackó urat további titkai felől faggatjuk. Olvasójává sze-
gődvén örömmel konstatáljuk, hogy az esztétikai érték bizo-
nyos mértékű jelenlétét feltételezve mégsem csalatkoztunk. 

A meseregény szövegének esztétikai minőségeit jobbára 
báj és humor adják. Járjuk körül mindkettő műbeli forrásait! 
Alkalom ez arra is, hogy a mackófigurát, vele együtt a mű 
jelentés- és értékvilágát, a sztorik jellegét, a szöveg stílus-
jegyeit is bemutassuk. 

A báj forrása többek között (számtalanszor a humoré is!) 
egy következetesen érvényesített „mintha-jellegből" adódó 
játékosság. Mintha egészen a valóságban járnánk, mintha 
mégiscsak a mesében, mintha állathősökkel találkoznánk, 
mintha mégiscsak emberek volnának. S ez a regényfüzér első 
mondatától így van. „Mackó tekintetes úr egy reggel kezébe 
vette a sétabotját, és elment megnézni terjedelmes úri birto-
kát" — olvassuk a meseregény-folyam kezdetét (Mackó úr út-
nak indul). Mintha egy falusi kúria birtokosának portáján len-
nénk. A szolgák, béresek „Hozta isten, tekintetes uram!" kö-
szöntéssel illendően fogadják a hőst, aki leereszkedő, nyelvjá-
rásra váltó, nyájas modorban szót vált velük a termésről, idő-
járásról. Csakhogy az „udvartartás" méhekből áll. S már-már 
nonszensz ötlet, ahogy a nagypotrohú öregbéres méh gondter-
helten megvakarja a fejét. — A mű világának van egy kettős 
természete. Sebők szüntelenül, bohókásan, naivan keveri az 
emberséget, medveséget. „Valóságos medvék maguk! — fa-
kad ki a fogorvos, mintha nem látná, hogy csakugyan azok 
(Dörmögő Dömötör a fogorvosnál). „Úgy viselik magukat, 
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mintha nem is emberek lennének, hanem medvék!" — mond-
ják Mackó úréknak halálos komolysággal. így tanítják Hör-
pentőt korcsolyázni : „Egyszer az egyik lábát kell előre csúsz-
tatni, utána a más ika t . . . — Tudom már! - kiáltotta Hör-
pentő. — A másik után a harmadikat, azután a negyediket... 
Kíit beszél az úr? . . . Hiszen csak két lábunk van." (Dör-
mögő Dömötör a dobsinai jégbarlangban) (Mackó úr úton) 
Mackó úr hol emberlelkű medve (pl. ahogy a vonaton ismer-
kedik: — „olyan ismerősnek tetszik a maga arca! — mondta 
elgondolkozva. — Nekem is uraságodé — felelte a kalauz. 
— Nem Máramaros-megyébe való? — folytatta a kérde-
zősködést Mackó úr."), hol meg medvelelkű ember, akinek 
szíve dobban az erdő szóra, s aki így ír levelet: „Szeretett, 
kedves Tányértalpú bátyám! Bizonyosan csóválja kedves 
bácsikám drága füleit látva, hogy Budapestről írok levelet 
. . . jelenleg itt sétálok és dörmögök . . . Talpát csókolva 
szerető öccse: ifj. Mackó Muki." (Mackó úr útnak indul) 
— Sebők sok-sok köteten át soha nem esett ki ebből a játék-
ból: medvéi emberek, s ha embernek látszanak, bennük a 
medveség. De ez a „játék" azért nem egyformán jó és lele-
ményes valamennyi kötetben. A sokadikban már fáradtabb-
nak látszik. — „Sebők Zsigmond mackótörténetei páratla-
nul állnak friss, igazán naiv vidámságukkal, bohón csa-
pongó fantasztikumukkal, melynek mindig megmarad va-
lami köze a realitáshoz, és az emberi és állati vonásoknak 
azzal a játszi, szeszélyes és mélyértelmű összeszövésével, 
amely La Fontaine állatmeséinek is a lényegét teszi." — 
írta Schöpflin.25 Elfogult baráti gesztus? Szépítő kortársi 
ítélet? Az akkori kortárs magyar gyermekirodalom közegé-
ben valóban igaz a „páratlanság", a fantasztikum és realitás 
összeszövésének természetessége és leleményessége pedig 
máig elismerésre méltó irodalmi mutatvány. 

Sebők a legjobb írói pillanataiban nonszensz ötleteivel, 
nyelvi játékaival hihetetlenül közel kerül mai meséink vilá-

2 5Schöpflin: i. m. 1 8 4 - 1 8 5 . 
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gához. Hadd példálóddzunk egy bemutatkozással: „— Bul-
dogg vagyok" — mondja az angol. „Mackó vagyok" — 
mondja hősünk. Majd a kötelező udvariassággal tovább 
érdeklődnek: „Nem kutya véletlenül,uraságod?Nem medve 
véletlenül, uraságod?" (Mackó úr a tengeren) S egy szó-
játék Sebők könyvéből: „Itt látható a világ minden állatja, 
úgymint: zsiráf, strucc, elefánt, oroszlán, tigris, jaguár, 
február . . . " (Mackó úr szárazon és vízen) Akár Lázár Ervin 
is kitalálhatta volna a következő szinonimahalmozást: „Én 
most Hörpentő bátya nevét mindjárt Nyikkantó, Nyekkentő, 
Huppantó, Puffantó bátyára változtatom, mert ő ebben a 
percben annyit nyikkan, nyekken, huppan, puffan . . ." 
(Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz) — De bevall-
juk, az ilyen pillanatok mellett „üres órái" is vannak Sebők-
nek, amikor előadásmódjának terjengőssége, körülményes-
sége, komótossága miatt nagyon messze kerül tőlünk. 

Sebők meseregényében a kontrasztok is az esztétikai minő-
ségként értelmezett báj forrásai. Ezek a kontrasztok a fő-
hős értékvilágában, ennek következményeként viselkedésé-
nek megnyilvánulásaiban vannak jelen. — Egyszerre méltó 
tagja a „tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő" Mackó csa-
ládnak és kalandhős. De lássuk a nemes és nemzetes Mackó 
Muki irodalmi őseit! Ott van közöttük Tollagi Jónás,Tallé-
rosi Zebulon. Hörpentő (Horkantó) Sógor révén az irodalmi 
atyafiságba keveredik Göre Gábor is. — Mackó veszettül 
büszke nemesi származására; „ . . . nagyon régi családból 
származom. Őseim már Árpád vezérrel is jó ismeretségben 
voltak . . . Egyik dicső ősöm már Árpád vezérnek a saját 
medvebőrét ajándékozta kacagánynak." (Mackó úr útnak 
indul) Mackó Mukit nem lehet félvállról venni és tegezni. 
Mielőtt a bizalmába fogadna valakit, ilyesféle kérdéseket tesz 
fel: „Az ősrégi Topogó famíliából való vagy?" Ügyel az 
illemre, küllemre, látszatokra. Dutyiban töltött napjait „üdü-
lésként" kommentálja. Vidékiessége, műveletlensége humor-
forrás, mint annyiszor az irodalomban. A feliratok nyomán 
a vasútállomásról „Étterem" és „Kimenet" városba indulna, 
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a színházban valódi piros bugyellárist akar, és nem visel-
kedik különbül, mint Tollagi Jónás. Szeret pipázni és enni, 
de a tornácán kalandokról álmodik, és újra és újra útnak 
indul. Utazik léggömbön, leugrik a rohanó vonatról, autó-
mobilversenyző, nyomozó, üldözött, barlangkutató, kor-
csolyaművész, úszóbajnok. Ha nem a magyar Alföldön és a 
Királyhábón túl bolyong, lehetne akár a colt királya. - A 
történetekben a humor forrása, hogy Mackó urat félreértik, 
félreért, félrehall, összetévesztik a hasonmásával, csetlik, bot-
lik. Eközben az olvasó a beavatott, a jólértesült tudatával 
mulat. A sztori időnként a némafilmek burleszkszerű rész-
leteit idézi. Különösen az üldözési jelenetek ilyenek. Például 
Mackó úr egy bögre tejjel a mancsában, szakácsjelmezben 
menekül vasparipán, bútorszállító kocsi tetején, villamoson, 
hajón. Ugrik, csúszik, esik, puffan, de a bögre tej a kezében 
marad. A komikum ilyesféle megjelenési módja öröm a gye-
rek számára. Akkor is az volt, az lenne ma is. Ezt csak tetézi, 
hogy a sztorinak gyakran vannak krimiszerű elemei. Valakit 
elrabolnak (Morgót, Mackó Mukit, Dömcit, Csincsikét), 
valaki megszökött, üldözik, nyomoznak utána. A hősök 
gyakran kerülnek életveszélybe, a konfliktus kellő mértékű 
feszültséggel jár. De valljuk be, van ezeknek a sztoriknak 
kliséjük is. Az első oldalakon előkerül, feltűnik Róka Miska, 
aki Mackó úr örök ellensége, akivel csak az olasz fronton bé-
külnek meg egymással, lévén ott más ellenség a láthatáron. 
Róka Miska bajba sodorja Mackóékat, csapdát állít. Hő-
seink többnyire pórul járnak, aztán kikecmeregnek a baj-
ból, Róka Miska bűnhődik vagy kereket old, és közben va-
lamennyien világot látnak. A cselekménymotívumok szám-
talanszor, már-már az unalomig ismétlődnek. Egyre kiszá-
míthatóbbak! A sorozat kevés darabjának van öntörvényűén 
lefutó cselekménye. (Ilyen ritka darab — némi „átigazítás-
sal" tán fel is támasztható — a Mackó úr szárazon, azaz 
Mackóék városligeti kalandja az állatkertből megszökött 
óriáskígyóval és Róka Miskával.) Mindehhez azonban hozzá-
tartozik, hogy a „folytatások" valahogy kibírják a sztereotip 
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fordulatokat, a széteső szerkezet hátrányait. A kiszámítha-
tóság az olvasó számára logikai játékká válik (lásd a krimi-
olvasót!), az ismerősségnek van varázsa, s ebbe az olvasó 
tudatának kényelmessége is belejátszik. Az ismétlődés moz-
gósítja az olvasói tapasztalat korábbi hasonló élményeit. Az 
élmények összeadódnak. Kiváltják egymást. Megvan a ma-
guk láncreakciójuk: Ez is lehet a siker titka. A sok közül 
az egyik. A Mackó úr utazásai alapjában véve úgy volt sike-
res, mint sorozat. Együtt „csordogált" az élet eseményeivel, 
és számos írói fogás szolgálta, hogy a kis matrózgalléros 
olvasó a történetben érezhesse magát. (Ez utóbbi jelenséget 
érintjük még a narrációs szerkezetnél.) 

De térjünk vissza kétlelkű hősünkhöz, Mackó tekintetes 
úrhoz! Lépten-nyomon kiderül, hogy észjárásának, cselek-
véseinek hátterében szüntelenül kétféle énje „vetélkedik". S a 
jelenség bája, ahogy mégiscsak megférnek egymással. -
Mackó tekintetes úr egyik énje polgári, középosztályi. Áhítja 
a biztonságot, fő erényei: takarékosság s szorgalom. Nem 
mintha mindezek csupán kihajításra érdemes értékek lenné-
nek, de mégiscsak rokonszenvesebb a világcsavargó „med-
velélek", amelyben szabadságvágy, megismerési vágy, tett-
vágy lakik. A történetek kezdetén makulátlanul a közép-
osztály megtestesítője Mackó úr, de útra kelve másik énjére 
vált. Ahogy megismerjük, ill. újra és újra találkozunk vele, 
ilyen: hálósipkájával a fején, bársonypapuccsal a lábán ké-
nyelmesen végigdől a hintaszéken és töpreng. A meditációi : 
„Pestre kéne utazni. Hát a költség? — szólal meg benne a 
takarékos gazda." (Mackó úr első utazása) „Az idén nem 
utazom: 'addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér." (Mac-
kó úr úton) Aztán latolgat: pl. almaszüretig még van idő 
arra, hogy a Balatonra utazzon. (Mackó úr a Balatonon) 
Végül győzedelmeskedik a másik énje, örökös mehetnékje, 
kíváncsisága: „Menjek Budapestre? — tűnődött. — Aztán 
ezt mormogta: Tavaly sem voltam Budapesten. Az idén se 
menjek? Idehaza penészedjem meg?" (Mackó úr szárazon és 
vízen) Kezdetét veszi az utazás, jönnek a mulatságos és el-

7 It 89/1 
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képesztő kalandok (Mackó úr oroszlánnal találkozik, Zebike 
bika szarván lovagol stb.). De közben rájön az olvasó, hogy 
Mackó úr a másik énjét sem hagyta otthon. Kaland ide vagy 
oda, Mackó Muki értékelő tekintettel néz körül a világban. 
És ez a tekintet a középosztály eszményeit, értékeit hordozza, 
a középosztály szemléletét viseli magán. Sebők Zsigmond 
nézőpontja és ez az értékrend egybeesett. Ábrázolásmódja 
ennélfogva lehet humoros, de sohasem lehet szatirikus 
— gondolhatnánk —, mert lelki pozíciója az elfogadás. 

Ma olvasván a Mackó úr utazásait mégis kihalljuk az 
irónia és a szatíra hangjait Sebők Zsigmond művéből. Még-
pedig az írói szándéktól függetlenül. Történelmi tapasztala-
taink révén megérezzük a dolgok fonákját, holott az író 
csak színüket láttatja. Például : Amikor Bárány Jeremiás azez-
redéves „juh-kiállításról regél : „ . . . lesz ott díszfelvonulás, dísz-
bég et és, díszetetés .. ." (Mackó úr harmadik utazása) (Ki-
emelés tő lem-K.G.) Ahogy Sebők leírja a kiállításra érkező 
hősét: „ . . . piros magyar nadrágban, arany vitézkötéssel, 
rózsabokréta virított a mellén". Olyan, mint egy operett-
figura. S mintha az irónia túlzásaival ábrázolná a kiállításra 
érkező gyereksereget is: „A fiúk mellén kokárda díszlett, 
lánykák hajában és derekán nemzeti színű szalag. Egy barna 
fiú büszkén lengette a nemzeti színű zászlót, többen pedig 
fölpántlikázott fák ültetésével foglalatoskodtak a tanító urak 
felügyelete alatt. És hamarosan rázendítettek a Szózatra." 
(uo.) De itt semmi nincs idézőjelben, Sebőknek nincsenek 
kérdőjelei. Csak állít, s ezer jele van annak, hogy amit mond, 
azt egyértelműen gondolja, nincs benne semmi tettetés. S 
hadd jegyezzük meg, hogy a korabeli tudósítások hangneme 
se más,minta mackótörténeteké. Például: „ . . . szegény,szé-
gyenkező tollúnk pedig . . . — írták — nem tudja papírra 
vetni a daliák robogását, az árnyéktalan dicső zászlóknak 
suhogását, a káprázatot. . ."2e Furcsa utókori jelenség, hogy 

26 Idézi: Tarr László: A délibábok országa. Bp. Helikon, 1976. 
3 1 0 - 3 1 1 . 
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amit stílusában ma ironikusnak érzünk, az szándéka szerint 
akkoriban patetikus volt. Például: „Csupa édes magyar szót 
hallottak a szegedi utcákon — írta —, csupa magyar ember, 
magyar gyerek járt, kelt mellettük, magyar volt itt a levegő 
is." (Mackó úr az Alföldön) A Mackó úr írója kokárdás, pánt-
likás millenniumi hazafisággal eszményítette az ezredéves 
múlt mozzanatait. Túlzásait, elfogultságait, tirádáit leszá-
mítva érték is van abban — nem is kevés —, ahogy a gyer-
meklelkekben őrizgette 1848/49 emlékét, ahogy Berzsenyi 
szobra előtt tiszteleg a regényben, ahogy a szülőföld tájait 
szeretteti, „beszélteti". 

Sebők Zsigmond a többség módján élte át a kort. Nem 
látta „fölülről", nem látott előre s messze. Középosztályi 
világnézettel' és értéktudattal érzékelte a történelmi és a 
mindennapi pillanatot. Ha van vétke, az ennyi: nem tarto-
zott a „korán jött" kevesek maroknyi csoportjához. — He-
gedűs Géza így ír a Dörmögő Dömötör, ill. Sebők világnéze-
téről: „Jellemzője egy emberséges-emberszerető, minden 
megismernivaló iránt érdeklődő és mégis ma már valószí-
nűtlennek ható szűk látókör, az a senkit sem gyűlölő naiv ma-
gyar nacionalizmus, amely azt képzelte, hogy minden román, 
szlovák, szász és egyéb nemzetiség legfőbb óhaja, hogy minél 
hamarabb magyarosodják . . ,"27 Például Temesvárra top-
panva Mackó úr így lelkendezik: „Valamikor kis Bécsnek 
hívták Temesvárt, mert teljesen német volt a lakossága, most 
már szépen magyarosodik, s megérdemli a kis Budapest 
nevet." (Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz). De vajon 
a Sebőknél nagyobbak kevésbé áltatták önmagukat? Jókait 
idézzük a millenniumi kor magyarjáról: „Nem harcol ide-
gen nemzetekkel, hanem versenyez velük, nem ellenségek-
kel—szövetségesekkel veszi körül magát."28 — A Mackó 
úr utazásaiban előfordul itt-ott a nemzetiségek lenézése, 
atyáskodó vállveregetése. Ma már bántó néhány ismétlődő 

27 Hegedűs Géza: i. m. 16. 
28 Idézi: Tarr László: i. m. 312 
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kifejezés (pl. „csiszi-csoszi bocskoros oláh") vagy az olyan 
jelenetecskék, mint az, amelyben Róka Miska tót almaárus-
nak álcázza magát. („Nem tudom magyarul — felelte Róka 
Miska . . . De a magyar kenyeret megeszed, ugy-e? — . . . 
Hehehe, magyar kenyérke nagyon jó. Jobb, mint tót krump-
licska.") (Mackó úr szárazon és vízen) — Sebők Zsigmond 
nem tudta átlépni a maga középosztályi korlátait, tán nem 
is akarta. Márcsak az olvasó miatt sem. Mert kiszámíthatóan 
kik is lehettek volna mások a Mackó úr utazásainak fogyasz-
tói, mint a középosztály kis matrózgallérosai? Sebők nem 
felejtette el, hogy ennek a kis nebulónak van szeme és füle, 
hogy szétnéz a világban, belehallgat abba. Ezért csak mód-
jával titkolózik előtte, „viszi", „vezeti", formálja. Rafinál-
tan ki is mond, meg el is hallgat dolgokat. Mint például 
ebben a furcsa definícióban: „. . . kicsodák azok, akik kia-
bálnak? — Azok tüntetők — felelt az úr. - És ha szabad 
kérdeznem, mi az a tüntető? — A tüntető az, akit a rendőr 
megkardlapoz. — És ki az a rendőr? — A rendőr az, akit a 
tüntető kővel dobál." (Mackó úr útnak indul) A háború ide-
jén Sebők könyve részvétet kelt az árvák, szenvedők iránt, 
de visszhangja is a „nagy háború" vak buzdításainak. „Na-
gyobb baj fenyegeti Máramarosmegyét néhány vadásznál 
— mondja Hörpentő. A muszka, vége a mackók gyönyörű 
nemzetének . . . A jóravaló mackó nem fél a muszkától, ha-
nem bátran szembeszáll vele, és vagy legyőzi vagy meghal a 
hazáért. — így beszélt Dörmögő Dömötör és összetörtem 
volna azt a tollat is, amellyel utazásait megírtam, ha más-
képpen beszélt vo lna . . . " (Dörmögő Dömötör és az oro-
szok)29 Egy bizonyos: A sorozat eme epizódjai a legkevésbé 
feltámaszthatóak. Könnyebben átmenthetőknek látszanak a 
történetfüzér olyan epizódjai, amelyek létélményekhez kötőd-
nek: a megismerés örömétől a halál átéléséig. Sebők mackói-
nak teljes világába az utóbbi is belefér. így: Mackóék a va-
dászati kiállításon tíz medvebőr előtt ácsorognak. „Tíz 

29 Ld.: Jó Pajtás, 1914. 45. sz. 770. 
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atyánkfia! — mormogta szétnézve a bőrökön — tíz szegény 
atyánkfia bundáját látjátok itt bocsok, akik egykor szintén 
dirmegtek-dörmögtek, erdőben, berdőben sétáltak: mézet 
nyaltak, almát falatoztak." (Mackó úr harmadik utazása) 
— De valljuk be, a mû mégiscsak egészében az, ami. Éppen 
korhoz kötöttségében igazi. Nemcsak a mai felnőtt olvasó 
számára, akinek korjelenség voltában kuriózum. Hajdani 
sikerének első számú oka az volt, hogy a gyermekolvasó az 
őt körülvevő zajló életben „utazhatott" hosszú esztendőkön 
át. Ez az utazás megismételhetetlen. Be kell látnunk. 

Sebők műve a maga korában a szó mai értelmében „mű-
ködő irodalom"30 volt. S ez még a ma természetes kulturális 
közvetítők, adaptálok (film, tv) nélkülözésével történt. Ho-
gyan? 1. Sebők a narráció révén és fogásaival állandó, ben-
sőséges kapcsolatot tartott fenn mindenbe beavatott olva-
sójával, továbbá személyes és szívbéli kapcsolatot teremtett 
hőse és olvasója között. Néhány példával illusztráljuk: „A 
dirmegő-dörmögő rokonok kinevetnek, a kedves kis olva-
sók kikacagnak" — búslakodik hősünk a dutyiban. (Mackó 
úr útnak indul) „Ismerjük Dörmögő tekintetes urat, tudjuk, 
a gyerekek kérésének nem tud ellenállni" — utal a szöveg 
az olvasó beavatottságára. (Dörmögő Dömötör szerencséje) 
A narráció révén néha bizalmas „terefere" folyt az író és az 
olvasó között (több-kevesebb didaxissal): „Pedig ugy-e, kis 
olvasóm, hogyha Mackó úr nem rakta volna fel poros csiz-
máit a dívánra, azt is elhitték volna róla, hogy már harmad-
szor utazik Budapestre?" (Mackó úr harmadik utazása) -
2. Sebők műve több alakváltozatban, több helyen látott 
napvilágot: folyóiratok folytatásosaként, könyvként. Mackó 
úr Az Én Újságom sztárja volt, Dörmögő Dömötör a Jó 
Pajtásé. A Jó Pajtás „szünet nélkül" villogó rekláma volt 
Dörmögő Dömötörnek. A meseregény pedig fáradhatatla-

30 A „működő irodalom" fogalmát 1. Rubovszky Kálmán: Szép-
irodalmi művek adaptálása. Bp. Művelődéskutató, 1985. 6. A foga-
lom tartalmát némi átigazítással használtuk. 
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nul reklámozta Az Én Újságomat, majd a Jó Pajtást, Pósa 
Lajost és Sebők Zsigmondot is. Például így: „Bizony, én 
vagyok Mackó lovag, az arcképem is megjelent már Az Én 
Újságom c. lapban . . . Nem láttam — sajnálkozott medve 
koma. — Véletlenül éppen nálam van . . . tessék, nézd meg!" 
(Mackó úr útnak indul) „Mindketten olvastak: a tekinte-
tes úr egy napilapot, Zebike a Jó Pajtást." (Dörmögő Dömö-
tör utazása a Vaskapuhoz) „Olvastuk a gyermeklapban, hogy 
Morgó úrfit keresik" — mondják a regénybeli gyerekek, és a 
kis olvasó az azonosulás élményével máris „beleolvasta" 
magát a történetbe. (Mackó úr úton) Pósát így lopja be a 
szövegbe: „ . . . te vagy az, akiről Pósa bácsi annyit beszélt 
nekem?" (Mackó úr az Alföldön) „ment Sárika, aki még 
jobban szereti Pósa bácsit, mint a cukorkát." (Mackó úr 
útnak indul) Önmagát Sebők kellő szerénységgel keveri köny-
veibe : „És ez a Sebők Zsigmond azt meri a történet címéül 
írni, hogy Dörmögő Dömötör szerencséje!" — Gyerekcipő-
ben topogva, de elkezdett működni az a mechanizmus, amely 
ma az adaptációk révén, a tömegkommunikáció segítségé-
vel fejti ki hatását, s amelynek utolsó mozzanata ma az, 
hogy gyermektrikókra kerül a mesehős, beépül a fogyasztó 
mindennapi világába. Sebők korában ez az utolsó mozzanat 
a gyermeklevelekben jelenik meg, s a Jó Pajtás postájának 
„tükrében" látható. íme egy válaszlevél: „Hogy mit csinál 
Dörmögő Dömötör úr ? Az bizony javában horkol. Gyertya-
szentelőkor kinézett az ablakon, látta, hogy jódarabig hideg 
lesz. Azért újra lefeküdt. Hogy Dömcike szokott-e moziba 
járni? Amióta a moziban kinevette a fogfájós embert, aztán 
az ő foga is megfájdult, kárörvendés büntetéséül kerüli a 
mozit. Most, ha fölébred, mindjárt levelet ír, és megkérdi, 
hányan szavaztak az Almanach-pályázatban, s melyik ol-
vasmány tetszik a legjobban. Drukkol az öreg."31 

Sebők Zsigmond meseregénye nemcsak a gyerek világban, 
a gyermekirodalomban is hatott. Számon tartható népes ro-

31 Levél Klein Renéenek. L. Jó Pajtás, 1914. 10. sz. 163. 
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konsága — s különféle rendű-rangú utódai. Irodalmi rokon-
ságába tartozik Gaál Mózes Csalavér Róka többrendbeli csa-
lafintaságai c. történetfüzére s Móra Ferenc 1913 óta élő s 
maradandó műve a Csilicsali Csalavári Csalavér. Gogol „Kö-
peny "-ének analógiájára hadd írjam: alighanem Csalavérék 
Mackó úr „bundája" mögül bújtak elő. (Bár világirodalmi 
mintájuk is volt.) És még sokan mások ! Benedek Elek Dör-
mögő Dömötör hiányát pótolni akarván találta ki Rókáné 
őnagysága, ill. Rókáné komámasszony történeteit a Jó Pajtás 
számára. (Később, 1920-ban Rókáné komámasszony libát 
szállít a hadseregnek címmel láttak történetei kötetben nap-
világot.) — Sas Ede Bocs Bálint néven a Tányértalpú koma 
kalandjai c. sorozatában folytatni akarta a mackótörténete-
ket. (Tányértalpú koma vitézi tettei Boszniában, Tányértalpú 
koma, a sportbajnok, Tányértalpú koma a repülőgépen és az 
Északi sarkon, Tányértalpú Boriska, a moziművésznő, Tá-
nyértalpú koma utazása Hollandiába 1922-ben stb.) Van 
olyan kötete a sorozatnak, amely a Mackó úr utazásainak 
7. kötetével egybekötve jelent meg. Már-már az olvasó meg-
tévesztése: Bocs Bálint néven feltámadt a Mackó úr írója? 
Ráadásul Mühlbeck Károly Mackó úrral rokonira rajzolta 
Tányértalpú koma vonásait. Sas Ede könyvei nem voltak 
se rosszak, se sikertelenek, de a Mackó úr utazásainak sike-
rét messze nem érték el, mint ahogy a mű is halványabb. A 
30-as években akadt folytatója Tányértalpú koma kaland-
jainak is. Öreg Medve álnéven Tábori Pál írta meg Tányér-
talpú koma újabb kalandjait. (A kiadó változatlanul a Singer 
és Wolfner, az illusztrátor pedig még mindig Mühlbeck 
Károly.) Mackó úr még egyszer, utoljára 1945 után is útnak 
indult. „Mackó bácsiként" Gergely Márta keltette életre. A 
Mackó família részt vett az újjáépítésben, május else-
jén a felvonuláson. Szimpatizánsa lett az új világnak, és 
ezzel utazásai végképp véget értek. (Zebulonból Mackó lesz. 
Mackó bácsi legújabb utazása, 1948) — Valamivel kevésbé 
látványos a hatás, de Mackó úr leszármazottai a maguk 
módján azok a meseregények és gyermekregények is, 
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amelyek az utazás motívumára építik cselekményüket. 
Például: Scossa Dezső Csekély koma sorozata (Cse-
kély koma Tündérországban, Csekély koma kis Magyar-
országban stb.) Gombos F. Albin: Hájas Muki kalandjai 
(Hájas Muki mint a Balaton kapitánya, Hájas Muki az örök 
jég honában, Hájas Muki a ládában stb.) és a Bonzó Muki ka-
landjai (számtalan kötete ellenére a szerző máig ismeretlen.) 

Munkánk végére érve némi sajnálattal írjuk le, hogy a 
Mackó úr (alias Dörmögő Dömötör) utazásai c. mű nem 
vehető remekmű számba — és műegészként feltámasztha-
tatlan. De maradéktalanul igaz, hogy a magyar gyermek-
irodalom történetének legfontosabb könyvei közül való: az 
olvasás, olvasóvá nevelés történetében pedig alighanem fel-
mérhetetlen a hatása. ( „ . . . Dörmögő Dömötör vaskapui 
utazásától kezdve olvasó ember vagyok"32 — írta Hegedűs 
Géza. Nem csoda, ha egy mai „Mackó úr utazásai" után 
sóvárgunk!) — Az utókorra nem vár egyéb, mint keresni, 
átmenteni a Mackó úr utazásainak „életképes" fejezeteit, és 
kegyelettel őrizni Sebők Zsigmond emlékét. A mű mint 
egész betöltötte sorsát. Mintha az irodalmi alkotásoknak is 
lenne „szívverésük". Dörmögő Dömötöré különféle okokból 
megállt. 

32 Hegedűs Géza: i. m. 17. 


