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A MIKSZÁTH'LEGENDA 

Néhány idézet következik az én Mikszáth-szemléletem iga-
zolására, ami egyben Domokos Mátyás fantázia-Mikszáth-
jának élénk cáfolata. Egyfelől az éles szemű, illúziók táp-
lálására kevéssé alkalmas Szerb Antal megfigyeléseit közlöm, 
másrészt a magyar irodalom mindmáig legjózanabb szel-
lemének, a méltatlanul elhallgatott Schöpflin Aladárnak véle-
ményeit. De mindenekelőtt lássuk, mint ítéli meg Péterfy 
Jenő Mikszáthot a Lohinaifü alkalmával: — „ez az elbeszé-
lés nem annyira jellemrajz, mint inkább eleven könnyed el-
beszélő modora által érdekes." Majd: — „könnyedén, néha 
csak úgy odavetve ír M i k s z á t h . . . s mily könnyen szökik 
adomáról adomára, néha ócska ötletről, új ötletre, szigorúbb 
psychologiai okadatolás helyett." „ . . . legcsinosabb elbe-
szélései közül is sok olyan van, ami csak így az ing ujjából 
került." Azaz onnan rázta ki. (P. J. Összegyűjtött művek, 
1903. Franklin. 474- 7 p.) 

Szerb Antal az egész mikszáthi mű ismeretének birtoká-
ban mond véleményt. „Legnagyobb művészi magaslaton a 
parasztábrázoló Mikszáth áll." A jó palócokra, meg A tót 
atyafiakra, céloz. Majd így folytatja: — „később sokat írt, 
és úri, dzsentri módra sokszor a könnyebb végét fogja a 
munkának". 

Az első réteg tehát a parasztok, a másik a felvidéki kis-
városi polgárok. „Ha Mikszáthtal, mint Baedekerrel utazná 
be valaki a Felvidéket, azt gondolná, hogy városait csupa 
kellemes félbolond lakja." 

„A harmadik világ az apró dzsentri és a vármegyei urak 
világa." Különösképpen Szerb Antal nem beszél a politika 
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közepében élő képviselőről, aki Az én kortársaimban nyi-
latkozik meg, mindazonáltal összefoglaló ítéletet mond róla: 
— „Mikszáth derűje, előadásának a bája csaknem elfödi 
azt a mélységes kiábrándultságot, eszménytelenséget, ami a 
mikszáthi világkép alapja." „Mikszáth mindent megért és 
megbocsát. Fölháborodni képtelen." „Az ő mestersége nem 
az volt, hogy ítélkezzék, hanem hogy humorista legyen. Ha 
komolyan veszi az életet, elveszett volna előadásainak utá-
nozhatatlan üdesége." — „Mikszáthot, a művészt csak a 
legnagyobbak múlták felül a magyar irodalomban. Pedig 
egy jelentéktelen emberi készségből indul ki, és azt fejleszti 
a tiszta művészet értékhordozójává: az anekdotázó tehet-
séget. A magyar nem dialogizáló, hanem monologizáló faj-
ta." — Mikszáth a szájával írt. (Magyar irodalomtörténet, 
4 0 3 - 4 . p.) 

Schöpflin szerint a legreálisabb hang Mikszáth Kálmáné, 
akinek ítéletből és fölényes humorból összetett szelleme adta 
a legvalószerűbb képét a kornak." — „De inkább szemé-
lyes rokonszenveivel és kényelmi igényeivel volt benne az 
uralkodó politikában, mint meggyőződésével, ezért meg tud-
ta őrizni független látását, kritikus szemlélője volt a dolgok-
nak" . . . „az ő írásaival került az élet legfőbb mozgatója-
ként a pénz az irodalomba." — „A politikus gentry típusa 
nála a tünkremenés szélén áll, s kisebb-nagyobb panamák-
kal . . . igyekszik fenntartani anyagi egyensúlyát . . ." — 
. . . „nem voltak illúziói. Ha egyszer igazán magába szállt 
volna, szörnyű sötét képe meredt volna elébe a magyar tár-
sadalomnak és főképpen a politikai erkölcsöknek. De nem 
szállt igazán magába . . . Nem háborodott föl azon, amit 
látott, hanem mulatott rajta." — „Mikszáth magyar úri-
embere, a vidéken élő birtokosnak maradt gentry — ezt 
a nevet is ő adta neki —, aki csak politizálni és mulatni jár 
a fővárosba . . . Igen gyakran van valami bogara vagy fur-
csasága, amiről messziről fölismerhető — senki nem népe-
sítette be a magyar világ irodalmi képét annyi furcsa ember-
rel, mint Mikszáth." - Jókai óta ő a legszórakoztatóbb ma-
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gyár író, „tudatosan az is akart lenni, s ennek a célnak el-
érése végett sokszor elrejtette intellektusának mélyebb ré-
szét." 

Sikeresen, fűzöm hozzá én. 
„Elbeszélésének varázsa alól még ma is nehéz megszaba-

dulni. Hangjának derűje, mindent megbocsátó bonhomiája, 
ötleteinek kifogyhatatlansága, szerkezeteinek átlátszósága, 
anekdotikus kitérései, elbeszélő művészetének megmagya-
rázhatatlan bája ellenállhatatlan még annak is, aki észre-
veszi azokat a drótvázakat, melyekre cselekményei fel van-
nak fűzve, érdekfeszítésének detektívregényszerű fogásait, 
emberábrázolásainak gyakori önkényességét." (A magyar 
irodalom története a XX. században, Grill Bp. 1937,44 — 7. p.) 

Idézni is tudok, legalább úgy, mint Domokos Mátyás, aki 
a hazai szokásokhoz híven érvelésre, s pláne elemzésre — ha-
csak nem verselemzésről van szó — élete árán sem szánná el 
magát, az én állításaimat nem a saját szellemi erőfeszítésé-
vel cáfolja, hanem idézetek tömegével. Idézetek ellen jogos 
idézetekkel védekezni. A fenti idézetek szelídebb, finomabb, 
udvariasabb hangon mondják el nagyjából ugyanazt, ami az 
én Mikszáth-képem lényege. 

Vita magyar módra című tanulmányomban megígértem, 
hogy D. M. tanulmányai közül eggyel tüzetesen foglalkozom. 
Hát ez az, ez a Mikszáth-tanulmány, áminek meghökkentő 
címe: Epikus képzelet és írói bátorság. 

Ugyanarról másképpen (Szépirodalmi 1977), ezen a címen 
jelentek meg Domokos Mátyás tanulmányai, számos jelen-
tős prózaírónkról és költőnkről. Módszerében az irodalom-
történetben szokásos szemlélethez ragaszkodik. Dolgozatai-
hoz tömérdek előtanulmányt végzett, szövegében idézet idé-
zetet követ, levelekből, méltatóktól, íróktól, lehetőleg min-
denkitől, többnyire csak egy-egy mondatot. Az idézeteknek 
nyüzsgő sokaságában a szerző személyiségének nyoma vész, 
ezért nem nevezhetők írásai esszéknek. Ahol magyarázni kel-
lene, azaz saját véleményét nyilvánítani, ott vagy kitér a 
magyarázat elől, vagy rosszul magyaráz. Egy példa: 
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„Filozófiájának — írja Karinthyról — melyet a világ — sze-
rinte — oly hálátlanul elhajított, éppúgy nincs rendszerbe 
szedhető tartalma, mint például Szókratészének." (106. p.) 

Szókratész — mondom én — nem a rendszeréről, hanem 
a módszeréről nevezetes, a görög bölcs kérdez, ami művelt-
ségünk pedig, benne Karinthy „filozófiája" - aszókratikus 
mert állít, s ha kérdez, nem kérdez módszeresen. És ha vá-
laszol, valamely indulat szólal meg benne, többnyire mondja 
a magáét, mintha a kérdést nem is hallotta volna. 

De térjünk rá írásunk voltaképpeni tárgyára. Mikszáth, a 
gondolkozó legendájára, mert azt, hogy az elbeszélés már-
már utolérhetetlen mestere, azt soha sem nyíltan nem állí-
tottam, sem a sorok között nem sugalmaztam. Célom a 
vitával mindössze annyi, hogy a nagy palócban azt szeressük 
és becsüljük, ami megvan benne, nem amit szeretnénk látni. 

Az irodalomtudomány mai állása szerint nincs eszköz va-
lamely irodalmi állítás igaz vagy hamis voltát bebizonyítani. 
Annyi alkalom kínálkozik a félremagyarázásra, a manipulá-
lásra, annyi klikkérdek ütközik össze jószerint valamennyi 
kritikai állásfoglalásban, és annyi tisztességtelenségnek va-
gyunk tanúi e téren nap mint nap, hogy békés meggyő-
zésről nem is álmodhatunk. A józan ésszel perdöntőnek 
vagy éppen cáfolhatatlannak látszó érvek, ahogy Bibó Ist-
ván mondta (miután Révaival való vitáiban tapasztalta), le-
pattannak a tudatról, a betonfejek betontudatáról, a beton 
virágainak táptalajáról. Nincs az a nyilvánvaló igazság, ami 
át tudna hatolni a készen kapott és féltve dédelgetett, mész-
ben gyökeredző kövületté dermedt nézeteken. Hadd érzé-
keltessem egy metaforával a jelenség komplex voltát. A fran-
ciaországi Sainte-Nazaire kikötőjében a náci megszállók bun-
kert emeltek a partraszállás megakadályozására. A bunker 
máig áll, mert ha fölrobbantanák, tizennégy méteres falai-
val együtt nemcsak a kikötő, hanem az egész város romba 
dőlne. Tehát most is ott rondállik, a hazai történelem leg-
szégyenletesebb korszakának riasztó emlékeképp. 

Valahogy így van ez irodalmunkban is — betonbunkerek 
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sora, ha egyet kilőnek belőle, összeroppanna az egész álom-
rendszer. 

Más útra kell hát térni, más módszerre. A szerencse jó-
voltából rátaláltam erre a ritkán alkalmazható módszerre. 
Egy évszázadban egyszer ha adódik alkalom, hogy a kriti-
kus adatszerűen — persze ezúttal sem a matematikai kép-
letek tisztaságával — bizonyíthassa a maga véleményének 
igazát valamely fantáziálással szemben. Ezúttal Domokos 
Mátyás Mikszáth-képéről van szó, amiről azt állítja, hogy 
„ugyanarról másképpen" festett portrét; nos, a különbség 
legfeljebb a szavakban mutatkozik, a szemlélet a hagyomá-
nyostól arasznyit sem tér el. 

Az új módszer, amit ez esetben követek, amilyen egyszerű, 
olyan nehéz. A vita középpontjában nem regényhős, hanem 
élő ember áll, olyan valaki, aki nem szenvedélyes vitákat 
kiváltó politikai személyiség, mint például Tisza István, ha-
nem egy érdekes ember, aki fölkeltette kortársai figyelmét, 
foglalkoztatta fantáziáját, név szerint Szilágyi Dezső, a szá-
zadvég egyik legizgalmasabb figurája, aki nem több figurá-
nál, mert . . . De hagyjuk a végkövetkeztetést a kortársakra. 

Választásom az eddig elsoroltak mellett azért esett éppen 
rá, mert Mikszáth Az én kortársaimban sokat írt róla. Lé-
vén ez az esszém dokumentáció-esszé (a terminus techni-
kust Bodnár Györgytől vettem), rendre minden fontos meg-
állapítását közlöm. Mikszáth a jellemzést azzal kezdi, hogy 
Szilágyi Dezső „túlságosan nagy ember ennek az ország-
nak". 

Egy oldallal távolabb ekként folytatja: 
„Titán gondolatok forrnak, nagy tervek gomolyognak Szi-

lágyi koponyájában. Lelke áhítja a rendkívüli cselekedeteket. 
S a nevetségesen kis eszközök, melyekkel rendelkezik, s a 
kicsinyes viszonyok, melyekben él, úgyszólván folytonos irri-
tációban tartják. Elégedetlen. Borongós. Homályos, nevez-
hetetlen ambíciók feszítik. Néha vágyat érez eltaposni vala-
mit, néha az egész országot szeretné összeroppantani és egy 
újat csinálni helyette. Általános, nagy igazságok világíta-
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nak szemei előtt, mint bolygó fények az éjben. De ezek az 
igazságok magasan vannak. Utánuk nyúlna, de lehet-e őket 
elérni? Nem. Ilyenkor tehetetlenül hányódik lelke, s vég-
hetetlenül leverőleg hat rá, hogy miért olyan kicsiny ő. Mint 
minden titán, Szilágyi is boldogtalan. 

S micsoda ellentétekből van összetéve! 
Ő, akiben az emberiség boldogságának nagy problémái 

főnek szüntelen, természeténél fogva mindig zsarnok. Erő-
szakos lénye kitör a nyers erőnek imponáló ruhájában. Min-
den új szituáció szinte átgyúrja őt egészen. Egy másik adott 
világban talán nem is az előbbi ember többé. 

Ha orosz cár lenne, rögtön megadná az alkotmányt az 
orosz népnek, — mert ez az ő erejét jelentené; de ha pél-
dául szerb király lenne Szilágyi, mindennap felpofozná mi-
nisztereit, mert ottan az az erő. És ha fazekas lenne Szilá-
gyi Dezső, képes volna egy napon összetörni a saját faze-
kait. — Mert neki életszüksége, hogy az erejét használja, 
így vagy úgy, amint lehet, ha csak az ártatlan fazekakon is. 
Erőt mutatni és érezni, hogy a körülötte levők is érzik ezt az 
erőt, ez az a csábító édesség, amit ő áhít. 

Erő, mindig erő. Szilágyi Dezső az erő rabja. Az erőé, 
akinek ikertestvére a zsarnokság." 

(Az én kortársaim, I. 110, 112-13 . p. 122-24. p. II. 
126. p.) 

Egy másik írásában újabb adatokkal szerzi meg a port-
rét: 

„Bármint alakul is tehát a jövő, mindig fennmarad az a 
hit és sopánkodás, hogy minden másformán lett volna, ha 
Szilágyi életben marad. Igaz és mégis balgatagság alapjában, 
mert a végzet kerekei az Örök Úr fönséges pontosságú tör-
vényei szerint rohannak, dübörögnek, és nincsen se »ha« se 
»de«, mert minden csak úgy történhetett, ahogy történt és 
Szilágyi Dezső egy másodperccel se élhetett tovább, még 
ha másodpercről világok sorsa függött volna is . . . 

De a házban hiányozni fog hatalmas szava és átható két 
kéklő szeme, mely gúnyosan, szúrón vagy nyájasan meredt 

9 It 8 7 - 8 8 / 1 
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rá a közügy munkás munkásaira, mint ama napsugarakat 
lövellő nagy szem, mely a templomok boltozatára van ki-
festve, és tekint fenyegetőn vagy biztatón azokra, akik rossz 
vagy jó lelkiismerettel éneklik a zsoltárokat." 

Visszatér Szilágyi személyére műve második kötetében is 
(126. p.). 

„Még kevésbé csinálhatott (szónoki) iskolát Szilágyi De-
zső e minden idők legérdekesebb államférfia, kinek minden 
szava és ítélete megmérhetetlen magasságban lebeg a poli-
tikai atmoszférák fölött. 

Ah, mily pazarlása lehetne a természetnek — hogy egy 
egész parlament úgy gondolkozzék és beszéljen, mint Szi-
lágyi Dezső. Hogy úgy fogja föl a dolgokat, és az ő analizáló, 
kihámozó, okadatoló és egybekapcsoló retortáin keresztül 
keresse meg az igazságokat, a dolgok belső magvát. De hát 
ez nem lehet, a Szilágyiak csak egyenkint születnek és igen 
ritkán. Szilágyi éppen olyan kivétel, mint Deák. Itt van egy 
darabig, aztán elmegy, és nem lesz helyette más többé. 

Ezek az emberek nagyon nagyok ahhoz, hogy mintaké-
pek legyenek. Építenek valamit, vagy szétrúgnak, aztán el-
tűnnek. Mi csak az építésből vagy rombolásból látjuk, hogy 
itt óriások jártak, de nagyságukból semmit sem tanulunk. 
Az ember sohasem tud mennydörögni, akárhány eszten-
deig hallgatja is a mennydörgést." 

Még egy fontos megállapítás: 
„A fehér asztal Szilágyija az igazi Szilágyi, Nagy, függet-

len, merész és szabad, aminőnek illik lenni a nemzet lelki-
ismeretének." 

íme, miként emlékezik Szilágyi Dezsőre egy másik kor-
társ, Herczeg Ferenc. 

„Gyakran elvitt véget nem érő gyalogsétáira vagy va-
csorára valamelyik budai kocsmába. Szakadatlanul ő be-
szélt, mindig érdekesen, gondolatai beszéd közben alakul-
tak ki, és neki is, mint Deák Ferencnek, szüksége volt vala-
kire, aki ízléssel hallgat, és meggyőződéssel helyesel. Neki 
egyébként sohasem voltak barátai, csak alattvalói. 
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Bár nem volt magas termetű férfi, testileg is félelmetes 
óriás benyomását tette. Olyan hatalmas izmai voltak, hogy 
kövér embernek hatott, pedig kőkemény testén nem volt 
háj. Állandóan foglalkoztatta izmait, mindennap vívott, so-
kat gyalogolt, hideg őszi időben is szeretett szabadban füröd-
ni. A Tátrában fölment a Tar-pataki vízeséshez, és morgott 
a gyönyörűségtől, mikor jéghideg és mázsás súlyú víztöme-
gek zuhogtak reá. 

Sárgásbarna arca, melyek vonásai oly elnagyoltak voltak, 
mintha domború tükörbe nézne, megdöbbentő módon em-
lékeztettek az oroszlán arcára. Cézári önérzetű, szeszélyes 
és rosszmájú ember volt, nevetni egyáltalán csak gúnyosan 
nevetett. 

Olyan elképesztő nagy tudása és éles esze volt, hogy ez 
már szinte emberfeletti volt. Felebarátaira úgy nézett le, 
mint a nyüzsgő hangyákra, és mindenkivel oktató hangon 
beszélt. Ferenc József király állítólag azt mondta róla: Ha 
beszél velem, az a benyomásom, hogy tökfilkónak tart! 

Vitatkozni nem lehetett vele, nem született olyan debat-
ter, aki el tudott vele bánni. A Házban többször zörrent 
össze gróf Apponyi Alberttel, nekem minden egyes esetben 
az volt a benyomásom, hogy Szilágyi maradt felül. Szó-
noklataiban nem volt annyi lendület és formaszépség, mint 
az Apponyiéban, irgalmatlan éles logikájával azonban fel-
szeletelte és atomizálta ellenfelének minden argumentumát. 

Bánffy Dezső miniszterelnök . . . jóvá nem tehető hibát 
követett el, amikor Szilágyit úgy akarta kifizetni, hogy meg-
tette házelnöknek. Az elnök első naptól fogva azon mester-
kedett, hogy megbuktassa Bánffyt, akit egyszerűen analfa-
bétának nevezett; ezért pártatlanságával tüntetve, kedve-
zett az obstrukciónak, és lassan, de következetesen szaka-
dék felé hajtotta a parlament szekerét. Szinte érthetetlen 
nagy tekintélye volt. A házon úgy uralkodott, mint tanító 
az osztályon. Az ellenzékiek sem mertek vele szembehelyez-
kedni, pedig soraikban nagy képességű és szilaj vérmérsék-
letű politikusok ültek. 

9* 
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Tanúja voltam, mikor a miniszterelnök egy képviselőházi 
vihar alkalmával az elnöki székhez sietett, hogy megbe-
szélje Szilágyival a teendőket. „Takarodj a helyedre!" — 
rivallt rá az elnök. A miniszterelnök nevetett — mit is tehe-
tett volna? —, és visszament a helyére." 

(Herczeg Ferenc emlékezései, 307—8. p.) 
És így vonja le a konklúziót a következő oldalon: 
„Mert egészben véve a nagy cséplőgép — így nevezte 

el Csáky Albin az egyházpolitikai vita alkalmával — inkább 
csak félelmetesen zúgott és imponálóan dohogott, de nem 
sok hasznos munkát végzett." 

A nagy leleplezőnek kikiáltott Mikszáth nemhogy ilyen 
végkövetkeztetésre jutott volna, de még nem is gyanította, 
hogy ez a fejében „titáni gondolatokat "görgető, ez a menny-
dörgő ember, akitől senki nem képes ellesni a mennydörög-
tetés titkát, aki csupa ellentétből van összetéve, akinek a 
fejében „az emberiség boldogságának nagy problémái főnek 
szüntelen", minden tudása, tekintélye, ereje dacára sem több 
nagyszájú semmittevőnél, vagyis Mikszáth a típus leglénye-
gesebb vonását tévesztette szem elől. Kérem, lapozzon visz-
sza az olvasó, s nézzen szembe még egyszer az üres fecsegés 
nek azzal a kisebb méretű óceánjával (szerintem jogos kép-
zavar), amit Mikszáth jellemzés örvén összehordott, és tegye 
szívére a kezét,elképzelhető-e, egy ilyen iskolázatlan agy vala-
ha képes legyen olyan összetett és bonyolult jellemeket ábrá-
zolni, mint amilyenekről Domokos Mátyás álmodozik? 

A dolgozat elején közölt idézetek, plusz a két Szilágyi 
Dezsőről festett portré az én felfogásomat igazolja. Szerin-
tem Mikszáth nem volt emberábrázoló, a feladatok elől kü-
löncök szerepeltetésével tért ki. írásaiban valóban a fél-
bolondok egész légióját vonultatja föl. De hát a bolondság, 
a különcség, ha csak külsőségekre terjed, minden, csak nem 
emberábrázolás. Gyulai szerint irodalomról, költészetről 
rendkívül zavarosan vélekedik, következetes viszont abban, 
hogy a közvetlen, folyamatos előadásmódot tartja az írás-
művészet csúcsának. 
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Művészete külső megfigyelésekből táplálkozik, egyedül a 
mozdulatot figyeli, gesztusokat és mondásokat gyűjtöget, és 
ezek sokszor látott, jól ismert figurákat idéznek az olvasó 
emlékezetébe. A mozdulat jelenti nála az egész embert. Re-
alista mindabban, amiről beszámol, de nem realista abban, 
ami fölött elsiklik. Szakíró, aki végső elemzésben közönyös 
az élet iránt. Alakjai elmosódottak, üres, befejezetlen kör-
vonalak, amiket az olvasó tölt meg tartalommal. Sémák sze-
rint dolgozik, minden írói helyzetben a legkönnyebb meg-
oldást választja. Rendkívül jellemzők ebből a szempont-
ból Az én kortársaim portréi. Belekezd Deák jellemzésébe, 
néhány vázlatos vonal után átcsap az adomázás biztonságos 
területére. Alakjai megannyi üres keret, amibe a festő elfe-
lejtette beletenni a képet. Ártatlan szüzek, kacér asszonyok, 
ravasz fiskálisok, bolondos öregurak, körülményeskedő pa-
rasztok. Ha a megjelöléshez hozzáteszünk néhány jelzőt, 
például szép, szőke, szegény, ártatlan szűz, máris előttünk 
áll — ha ugyan áll — Apolka a Beszterce ostromából. 

Jellemző írói magatartásában, hogy ahol gondolkodnia 
kellene — mint az abbahagyott Deák-portrén — úgyszólván 
menekülésre fogja a dolgot. Négy-öt gondolatnál többet ki-
vételképpen fűz össze, a gondolkodás elől az anekdotázásba 
menekül. Polémikus szellem, de annyira lusta, annyira bá-
tortalan, annyira híján van a gondolkodás képességének, 
hogy mint mindig, ezúttal is a tekintetesuras joviálisság fe-
dezékébe bújik. Még gyakrabban fölényesen legyint. Mű-
vészete gondolaton inneni művészet. Mikszáth bölcs volt, 
azok közé a szomorú magyar bölcsek közé tartozik, akinek 
minden „gondolata" a semmittevés igazolása. írói gyakor-
latának hibái A Noszty fiú esete Tóth Marival című regényé-
ben tetőződnek. Ebben már az elbeszélés sármja is sok he-
lyütt hiányzik. A Noszty fiúnak semmilyen jelleme nincs, 
Tóth Mariról nem is beszélve — általában nőalakjai siral-
masan üresek. Nincs szereplő, akit ne valamilyen trükkel 
mutatna be, A séma ez: - X ravasz, de Y még ravaszabb. 
Ezt a jellemzést ismétli az unalomig. Ugyanakkor ügyesen 
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befejezett történetekben leplezi le a dzsentrit, tálalja a me-
gyei korrupciót, „detektívregényszerű" kompozícióban „ön-
kényesen" változtatott jellemekkel. Végül, hogy a D. M. 
szemében egyetlen tekintélyre hivatkozzam, Németh László 
szerint „Jókai sose látott embert. Mikszáth, ha látott, nem 
vette komolyan". (Kissebbségben I. 63. p.) 

A Rakéta jóvoltából ismét elolvastam egyik legfrappán-
sabb elbeszélését, a Galamb a kalitkában címűt. Remekbe 
formált detektívtörténet, jellemek nélkül. Ennek olvasása köz-
ben jöttem rá a filoszok elfogultságainak okára: nemcsak a 
dislexia az, hanem az az előzékenység, amivel Mikszáth min-
dent megmagyaráz, s ezzel fölmenti a gondolkozástól nem-
csak az olvasóit, hanem az irodalomtörténészeket is. 

íme két példa, ezrek helyett: 
„Milyen szégyen, milyen szégyen — mondja Altorjay. 

(Nem azt mondta, hogy „mekkora fájdalom!") 
Pontos útbaigazítás. 
Altorjay megsérti a tarokkozó Korláthyt. Amaz elrohan 

párbajsegédeket keresni. 
Itt is útbaigazítja a kutató kritikust: 
„A pártnerek összenéztek. 
— Kétségtelenül annyi - mondták —, mintha elfogtuk 

volna a pagát ultimóját. 
„(A pajtásokat nem érdekelte, hogy mi lesz vele, az volt a 

fontosabb kérdés, hogy mi lesz az ultimóval.)" 
Ki az a filosz, aki ne élne az útbaigazítással, ne állapítaná 

meg, hogy Mikszáth íme mily egyszerű eszközökkel ábrá-
zolja a századvég romlott dzsentri-világát. 

Ha az irodalomtörténészek kegyét meg akarod nyerni, mű-
vedet konyhakész állapotban tárjad elébük. A siker biztos. 

írásai tanúsága szerint Mikszáth maga is gyanította a sa-
játosan magyar legendagyártás konyhai receptjét. „Ha vala-
kinek restelljük a nevét kimondani — mondja az Új Zrínyi-
ászban — hát ráadjuk az ismeretlenség ködéből szőtt ruhá-
ját. Valaki esetleg semmit se csinált a közéletben (mint Szi-
lágyi Dezső), de azért az mégis közéletünk kimagasló alakja 
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lehet. Úgyhogy több ismeretlen kimagasló alakunk van, mint 
ismerős. Ez a sajátszerű benépesítése a hazai közéletnek nagy 
alakokkal igazi magyar találmány . . ." Ezt a találmányt 
hasznosítja egy másik irodalomtörténész. Szerb Antal azt 
mondta : lapalapító nemzet vagyunk, énszerintem : a legenda-
teremtés legmarkánsabb vonásunk. 

Hadd beszéljek el egy anekdotát, ami sok magyarázatot 
fölöslegessé tesz. Édesanyámnak volt egy kis vityillója a 
Kisoroszi rév mellett. Buszon jártunk ki. Gyakran megesett, 
hogy egyazon buszon utaztam Móricz Zsigmonddal, egy-
szer találkoztam vele, de minthogy nem ismert meg, nem 
erőltettem az ismeretséget. Néha neki is nekem is, csak álló-
hely jutott. A tömeg egymás mellé szorított, s akkor kide-
rült, hogy a nagy magyar regényíró termetben alacsonyabb 
nálam, aki magam sem tartozom a nagyra nőttek közé. Ami 
persze semmit sem von le az írói értékeiből, hogy csak azt 
említsem, a magyar emberábrázolás legnagyobbja ő. De nem 
is erről van szó, hanem arról, hogy kitűnő szobrászunk, 
Meggyesy a róla készített szobron óriásnak ábrázolta. 

Vajon miért? — kérdeztem magamtól. Annak, hogy a 
válaszra ráakadtam, Kabdebó Lórántnak vagyok hálás, aki 
egy interjú alkalmával a következő kérdést szegezte nekem : 
— Miért különböznek a te regényhőseid az átlagos magyar 
regényeket benépesítő figuráktól? 

Ekkor ugrott be a Móricz-szobor, s azzal együtt az a szem-
léleti jelenség, amit én apakomplexusnak nevezek. A kis gye-
rek apját látja a legmagasabb, legerősebb, legokosabb ember-
nek, egészen addig, amíg rá nem eszmél a valóságra. Kriti-
kusaink, esztétáink, irodalomtörténészeink nem csekély há-
nyada — köztük az egyik legkiválóbb kritikus, D. M. -
sehogyan sem képesek kievickélni ebből az infantilis szem-
léletből. Tehát, hogy el ne csatangoljak tárgyamtól, nem 
elégszenek meg azzal a kétségbevonhatatlan ténnyel, hogy 
Mikszáth elragadó elbeszélő, hanem dislexiás olvasatokkal, 
a szemet szúró tények ellenére is erőltetik, hogy egyben nagy 
gondolkodó, nagy politikus, nagy filozófus, nagy rögbijá-
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tékos, nagy focista. Engem a könnyekig meghat, amint D. M. 
ártatlan gyermeki lelkesedéssel iparkodik elhitetni, hogy bál-
ványa gondolkodó is volt. Az sem zavarja, hogy Mikszáth 
eléggé félreérthetőn ugyan, de cáfolja. Legalább neki hinne, 
ha már arra képtelen, hogy a művekből figyelmes olvasás 
árán maga jutna erre a következtetésre. 

Ha ez a tendencia továbbra is érvényesül, megérjük, hogy 
Weöres Sándort, aki vitathatatlanul nagy költő, Toldi Mik-
lós-i méretekben fogja megörökíteni a szobrász, aki majd a 
megtisztelő föladatot elvégzi, ami épp olyan, mintha a 153 
centiméter magas Wagnert Siegfriedként ábrázolnák. Fő az 
objektivitás. 
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