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Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat, 
Vérkönnyel ázva nyög feléd! 
Mert kánya, kígyó, féreg egyre támad. 
És marja, rágja kebelét. 
A méreg ég, és ömlik mély sebére, 
S ő védtelen küzd, egyedűl, 
Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére, 
Vagy itt az óra, s végveszélybe dűl. 
 

Áldást adék, sok magzatot honodnak, 
Mellén kiket táplál vala; 
S másokra vársz, hogy érte vívni fognak? 
Ön népe nem lesz védfala? 
Szív, lélek el van vesztegetve rátok; 
Szent harcra nyitva várt az út, 
S ti védfalat körűle nem vonátok; 
Ő gyáva fajt szült, s érte sírba jut.  
 

De szánjad, ó sors, szenvedő hazámat 
Te rendelél áldást neki: 
S a vad csoport, mely rá dühödve támad, 
Kiket nevelt, ön gyermeki. 
Taposd el a fajt, rút szennyét nememnek; 
S míg hamvokon majd átok űl, 
Ah tartsd meg őt, a hűv anyát, teremnek 
Tán jobb fiak, s védvén állják körűl.  
 

Törvényem él. Hazád őrcsillagzatja 
Szülötti bűnein leszáll; 
Szelíd sugárit többé nem nyugtatja 
Az ősz apák sírhalminál. 
És más hon áll a négy folyam partjára, 
Más szózat és más keblü nép; 
S szebb arcot ölt e föld kies határa, 
Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.  
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Mikszáth, mikor egy ízben Balassagyarmatról Vácra utazott, leírja, hogyan 

képzeli el hazájának jövőjét: „…gyárak sokasága tarkítja majd az egyhangú tájat, 
és nagy hajók járnak a kis Ipolyon.” Gazdag iparú polgári Magyarország után vá-
gyott, olyannak szerette volna látni hazáját, amilyennek Jókai hőse, Jenőy Kál-
mán álmodta meg És mégis mozog a föld című regényében. 
A kiegyezés valóban szabadabbá tette az utat az iparosítás, a polgárosodás fe-

lé, de ennek ára a nemzeti függetlenségről való lemondás volt. A forradalom ha-
gyományait oly híven őrző Mikszáth ezt nehezen tudta elfogadni, de amikor rá 
kellett döbbennie, hogy ez az egyetlen járható út, akkor egyszersmind azt is el 
kellett ismernie, hogy hazájában a polgárság megalkuvó osztállyá süllyedt anélkül, 
hogy dicső történelmi múlt állott volna mögötte. A polgárság Magyarországon 
sohasem volt a nagy nemzeti harcok vezetője, mert a jakobinus mozgalom ide-
jén, a reformkorban és 1848-49-ben még gyenge volt, és helyette a középnemes-
ség volt ezeknek az eszméknek a terjesztője, irányítója. A kiegyezés után, amikor-
ra megerősödött a magyar polgári osztály, már maga is „kiegyezett” a — több-
nyire elszegényedett, vagyonát vesztett — nagybirtokosokkal, és a polgári öntu-
dat helyett a sznobizmust választotta. Így aztán az öntudatos, büszke, meg nem 
alkuvó polgár — amilyennek Mikszáth szerette volna látni — inkább csak a 
szerző képzeletében létezett. Talán ez az oka, hogy regényeiben a negatív polgár-
hősök sokkal életszerűbbek, reálisabbak, mint a pozitívak (hiszen az életben is az 
előbbiekkel találkozott). 
Talán csak egyetlen eszményített polgár főhősét sikerült maradéktalanul való-

ságosnak ábrázolnia: Tóth Mihályt, az utolsó előtti nagyregényéből (A Noszty fiú 
esete Tóth Marival). A regény alapja egy rövid újsághír, melyet egy fiatal nagyvá-
radi újságíró, Ady Endre közölt a Nagyváradi Napló hasábjain, 1901-ben. Rövi-
den arról van szó, hogy a milliomos Ungár leányát elszöktette egy húszéves 
dzsentri gyerek, de az apa meghiúsította a házasságot. Miután az úri násznép ösz-


