
Néprajzi elemek Mikszáth: Jó palócok című 
novellaciklusában 

I. Mikszáth Kálmán A jó palócok című alkotása az irodalmi köztudat szerint a Mik-
száth-életmű egyik legfontosabb állomását jelenti. Fontosságát azonban főként Mikszáth írói 
pályafutásának szempontjából hangsúlyozza a szakirodalom, hiszen e novellakötet átütő ere-
jű sikerének köszönhetően került be Mikszáth az ország irodalmi életének sodrába. A siker 
mibenlétét csaknem egyöntetűen kizárólag Mikszáth atmoszféra-teremtő képességének, az 
irodalmi téma „újszerűségének" (tudniillik népi ihletettségének), valamint az írói nyelv jelle-
ge megváltozásának (egyszerűvé, az élőbeszédhez közelítővé válásának) tulajdonítják. E 
szempontoknak megfelelően szokás A jó palócok történeteit egységes műalkotásként értel-
mezni. 

Találkozhatunk A jó palócokra vonatkozó szakirodalomban a novellaciklus megnevezéssel1 

is, de - véleményünk szerint - éppen a történetek ciklus voltát nem indokolják kielégítően, hi-
szen összetartó jegyekként döntően azt említik, hogy a különálló történetek azonos helyszí-
nen, visszatérő alakok szerepeltetésével játszódnak. A jó palócok önálló, egységes, zárt műal-
kotásként való értelmezésére és irodalmi szempontú elemzésére mind ez ideig mégsem került 
sor. 

A jó palócok novellaciklusként történő értelmezése véleményünk szerint is indokolt, főként 
azért, mert eleget tesz a következő ciklusképző kritériumoknak. 

Visszatérő'hősök. 
Azonos helyszínek. 
Belső idő (a novellák, illetve a novellaciklus saját, a történeti kronológiától független idővel 

rendelkeznek). 
A hősök életformája 
A bemutatott ciklusalkotó tényezők következetes alkalmazása bizonyítja, hogy A jó palócok 

nem laza szerkezetű novellafüzér, melynek darabjai önállóan, külön-külön értelmezendők, 
hanem olyan egységes ciklus, melynek értelmezése egységében indokolt, tekintve, hogy az 
egyes novellák jelentéskörét nagymértékben befolyásolja a ciklusban betöltött szerepük. 

A novellaciklus tehát egységes egészként áll előttünk, s egységes irodalmi alkotás mivoltá-
ból fakadó egységes világként is értelmezhető. Ez az egységes világ mind Mikszáth megnyil-
vánulásai, mind a szakirodalom alapján nem más, mint „Palócország (...), a görbe tartomány, 
melyet Isten elfelejtett végiggyalulni."2 Hogy milyen ez az egységes világ, éppen egy bizo-
nyos tájegységhez kötöttségének feltételezése okán a mű világának néprajzi elemzésével kísé-
reljük meg kideríteni. 

II. A jó palócok novelláskötetben megtalálhatók mind a tárgyi, mind a szellemi néprajz ele-
mei. A kötet novelláit - többek között - az egyes novellákban hol felerősödő, hol gyengülő, 
motívumot alkotó néprajzi elemek tartják össze, azaz A jó palócok elbeszélései egyetlen, egysé-
ges műalkotásként értelmezhetők. Ez egyben azt is eredményezi, hogy az egyes novellákban 
nincs szükség minden alkalommal a tárgyi és természeti környezet vagy szereplők külső-bel-
ső tulajdonságainak átfogó bemutatására. Plasztikus, részletező leírásra - ha egyáltalán törté-
nik - a cikluson belül többnyire csak egyszer kerül sor, a továbbiakban legfeljebb rövid utalá-
sokkal találkozhatunk, vagyis a már egyszer bemutatott környezet és /vagy szereplő ismerős-
ként jelenik meg újra. A novellákat egységükben vizsgálva bontakozhat ki az olvasó előtt egy 
sokszínű, minden részletében kialakított, teljes, ám minden valószerűsége mellett is fiktív vi-
lág. 

1 Németh G. Béla: Az eszmélkedő, kései Mikszáth, Hosszmetszetek és keresztmetszetek. (Bp., 1987. 29. 
old.); Egységes műként fogja fel a Tót atyafiakat és A jó palócokat Praznovszky Mihály is, aki a mű-
vekhez írott utószavában odáig megy, hogy a két könyvet „egyetlen összefüggő regény"-nek nevezi. 
(Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak. A jó palócok.) Unikornis Kiadó, Bp., 1993.227. old. 

2 Bisztray Gyula: Mikszáth Kálmán néprajza. Salgótarján, 1972.18. old. 
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1. A tárgyi néprajz elemei 
A) A környezetrajz 
A természeti környezetet Mikszáth kétféle módon jeleníti meg: 
Bizonyos esetekben teljesen mellőzi a konkrét földrajzi tényezőknek akár fiktív elnevezését 

is, s az adott terület bemutatásakor népmesei sztereotípiákhoz hasonlatos fordulatokkal él, 
azaz szinte kizárólag a nagy természeti formák segítségével festi meg a környezetet. Például a 
fogaton ülő Gélyi János is csak „(...) a vidéket bámulta, a szaladó réteket, a közeledő kender-
áztatókat, melyek úgy csillogtak zöldes vizükkel, mint valami gúnyos szemek, messzebb a 
hegy szakadékokat, ezeket az öblös, nyitott koporsókat". 

Mikszáth ezzel az alkotói módszerrel a novellák eseményeinek és jelenségeinek több szin-
ten történő értelmezését teszi lehetővé. Az adott történet a konkrét környezetből tágabb szín-
térre helyeződik, s ezáltal a valóságosnak ható tájat absztrakcióként, a novellát pedig általá-
nos érvényűként értelmezhetjük. 

Jelen van azonban a novellákban egy, az imént vázolt környezetrajzzal ellentétes irányú 
ábrázolási mód is. A környezetrajz ebben az esetben úgy konkretizálódik, hogy létező földraj-
zi egységek - valós vagy fiktív elnevezéssel - szerepelnek az ábrázolásban. Például: falunév 
Bodok (valójában: Szklabonya); falurész neve: Alszeg, Templomsor; hegynév: Bogát; határ-
rész neve: Csipkedűlő; folyó neve: Ipoly; patak neve: Bágy (valójában: Kürtös). 

E felsorolás, részletező leírás nyomán sajátos növény- és állatvilág, sajátos környezet és táj 
bontakozik ki, s ezt gyakran természeti jelenségek leírása kíséri. Megfigyelhető azonban, 
hogy Mikszáth itt sem törekszik a fényképszerűén hiteles és pontos leírására. Az árnyalt kör-
nyezetábrázolás nem abban nyilvánul meg, hogy annak minden apró alkotóelemét azonos 
súllyal és részletességgel mutatja be, hanem azok közül csak néhány fontos összetevőt jelenít 
meg. Ennek következtében a természeti környezet inkább valamely hangulati elemként, sem-
mint anyagi mivoltában játszik szerepet, s feladata a történet alaphangulatának rögzítése, s 
egyben a főhős karakterjegyeinek univerzálissá tágítása lesz. 

Az aratásra váró búzamező Péri Judit aranyszőke hajához való hasonlatossága miatt ezért 
válhat az érett, termékeny nőiesség kifejeződésévé. Az életet és szerelmet varázsló Szent 
Iván-éji babona helyszínei - kenderföldek - Gélyi János összeomlása előtt ezért mutatkoznak 
koporsó formájában. S a Sás Gyurival megszökő, faluját elhagyó Gál Magdát végleg eltakaró 
szürkület ezért jelentheti a közösségből örökre kilépő - eltűnő leány, nem fizikai jellegű meg-
semmisülését. 

Ezt az eljárást Mikszáth főként a falukép megformálásakor alkalmazza. A falukép csupán a 
falu belterületét, esetleg közvetlen határát foglalja magába. Mivel az elbeszélő láthatóan jól is-
meri az adott falu valamennyi apró részletét, a falukép az átlátható, birokba vett világ barátsá-
gos, otthonos, idilli voltát jelzi: „Hanem a harangszó, mely fönségesen zengett a viharban, egy 
kis eső híján, s az is inkább használt, mint ártott, elfordította a veszedelmet. A kísértetiesen 
szaladó búzavetések és kukoricaszárak megállottak, lassankint kitisztult az ég, s csak maga a 
megdagadt Bágy hömpölygő vize, mely sziláján, zúgva vágtatott el a kertek alatt, mutatta, 
hogy odafönn Majornok, Csoltó környékén nagy jégeső volt, vagy talán felhőszakadás." „Le-
ült egy kőre az udvaron, hallgatta, mint suttognak az eperfa levelei, mint döngnek a méhek, 
mikor azt a sárga hímet viszik a csápjaikon (...) és nézte isten tehénkéit, amint kijönnek a rö-
gök alul sütkérezni a napra." Minél kisebb kiterjedésű és közelebb eső területet jellemez Mik-
száth, annál részletezőbb leírással él. Ily módon kerül szembe egymással a nagy, távolban fo-
lyó Ipoly és a kicsi, közelben csergedező Bágy patak: „Kicsi a bágyi patak. A keskenyebbé vált 
ezüstszalag széles homokrámát kapott, és a csillogó homoknak is, melyet a népregék tündére-
inek picike lábai taposnak, sehol véget nem érő füzes a kerete." 

Megfigyelhető az is, hogyan válik fokozatosan élettel telítettebbé a környezet. A gózoni er-
dőt az elbeszélő „belülről", állataival, növényeivel együtt láttatja, s egyben a táj „lelkével" is 
megismertet, s ezt már nemcsak a látvány, hanem a hanghatások révén érte el a szerző: 
„Csend volt, csak a gózoni erdő zúgott balról, s a levegőben rebbenté meg szárnyát egy-egy éji 
madár." „E pillanatban a hold tányérja mintha a földrevágódva összetört volna, és fényes cse-
repei szétesve bevilágították a selyemgyepet. Hűs szellő suhant át az erdőn. Gyönge zörejjel 
váltak szét a gallyak, s hirtelen összecsapódtak..." 
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Találhatunk példát a falu belső képének bemutatására is: „gyalog mentek mind a hárman a 
kövezett nagy utcán keresztül, hogy a haranglábnál majd felülnek - ti. a kocsira - Sz. O. - (...) 
Hát amint a Csorba Gergelyéknél befordulnak, a Kocsipálék csűre mögül egyszerre csak 
szembe jön az egész elöljáróság meg a főemberek (...) Igaz biz' a - az új templomot szentelték 
itt föl a mai napon. (...) Éppen a községházához értek őkegyelmeik, s minthogy Sánta-Radó 
Ferenc uram azt találta megjegyezni a födélre, hogy új zsúp kellene rá, megállottak a falu ha-
talmasai s műértőleg nézegették az ócska eszterhajat." Pontosan megneveződnek a falu ré-
szei: alsóvég, felsővég, sor, kövezett út. Megjelennek a falu jellegét meghatározó építmények: 
harangláb, savanyúkút, híd, helységháza, malom, kocsma, major kenderáztató, a falu védő-
szentje. 

Jelen van a faluhoz tartozó részek leírása is: „Esténkint a küszöbre ült ki, onnan el lehetett 
látni messze-messze a kígyózó országúton, egészen odáig, hol már a felhők lába lóg le." „A 
szép, halovány arc fölé ernyőt csinált kis kezéből, s úgy bámult arra a nagy, tikos lapra, amely-
ről, mint egyes betűk bontakoznak ki a furmányosszekerek, utazó vásárosok, és a jó isten tud-
ná elmondani, kik még." 

B) Gazdaság, háztáj 
Találkozhatunk a gazdasági udvar részletező leírásával, részeinek (udvar, virágoskert, szé-

rűskert), a gazdasági épületeknek (csűr, pajta, istálló), a lakóház részeinek (kamra, padlás, pit-
var, konyha), a gazdasági épület részeinek (grádics, eszterhaj, zsúp, garat, pitle, gádor), vala-
mint a paraszti gazdaság termékeinek (derce, sarjú, pozdorja) megnevezésével. 

C) Berendezés, használati tárgyak 
A házak belső felosztását, berendezését és a használati tárgyakat illetően Mikszáth egyálta-

lán nem törekszik fényképszerű ábrázolásra, hanem hangsúlyozottan csak leglényegesebb 
vonásaik jelzésére vagy a tárgyak puszta megnevezésére szorítkozik: „a szegényes atyai 
kunyhó fedele alatt, a búbos kemencénél (...)" „A konyhába léptünk. Ott a tűzhelyen hatal-
mas fazekakban mindenféle koktumok rotyogtak pokolbeli bűzt árasztva." Ez az eljárás azért 
érdekes, mert a parasztság életszínterének hangsúlyozottan legdíszítettebb része a ház, azon 
belül a tisztaszoba, melynek központjában az ágy, a cifra nyoszolya áll. Annak, hogy Mik-
száth kevésbé képszerűen, csupán a tárgy nevének kimondásával jeleníti meg a háznak e köz-
ponti részét, különös jelentősége van, ami elsősorban a paraszti hitvilág „logikájára" vezethe-
tő vissza. „Már akkor ott volt az ágyon kiterítve a piros jegykendő, amit Erzsiéknél hagyott 
tegnap délben." A jegykendőnek ebben az összefüggésben szintén sajátos jelentése van: piros 
színe szerelmet, az egyén életében bekövetkező új életet és harmóniát hivatott kifejezni. 

A berendezési tárgyak közül néhányat mégis részletesebben mutat be, s ezáltal az kiemelt 
szerephez jut, már-már szimbolikus értelmet nyer. Ilyen például A néhai bárányban a tulipános 
láda, mely Baló Ágnesnek nem egyszerűen csak vagyoni helyzetére utal, hanem a kelengye -
esküvő összefüggés révén az eladósorban lévő lány egész eljövendő életének, boldogságának 
vagy boldogtalanságának szimbólumává válik. 

A bágyi csodában a „selyemvarratú dohányzacskó szurkálóval, acélostól" részletes leírása 
nem pusztán egy becses személyes tárgy bemutatása, hanem a férfiasság megjelenítője, s mint 
ilyen, erotikus jelképpé válik, s Gál Magda fehér korsója a vízhordás, a termékenység megtes-
tesítője lesz. 

A novellákban szerepeltetett fontosabb használati tárgyak még: vánkos, dunyha, szuszék, 
szakajtó, petrence, tarisznya, furulya, kalendárium, furmányosszekér, melyek legtöbbjének 
jelentése az egyes novellákban túlnő puszta tárgyi megjelenítésükön, sőt bizonyos darabok 
egyenesen attribútumokká avatódnak, ahogyan Filcsik István bundája is. 

D) Ruha- és hajviselet 
A lányok hajfonatot viselnek, annak dísze a selyempántlika vagy a piros pántlika. A férfiak 

hajviselete lehet „hátul palócosan fésűre fogott". A hajviseletnek a parasztság körében kor- és 
állapotjelző szerepe volt, a selyempántlika színe pedig sok helyütt a család nemzetségen vagy 
falun belüli elfoglalt helyét mutatta. A fejékek közül szerepel a műben a párta, ami a lányok 
viselete és a szüzesség jelképe, az olajos kendő, mely ünnepi viseletet jelöl, a fekete és a piros 
kendő, mint a gyász, illetve a szerelem megjelenítői. E jelzések segítségével tehát a szereplők-
nek olyan tulajdonsági válhatnak ismertté az olvasó számára, melyeket nem ismertet részlete-



sen a szerző. Ugyancsak e néprajzi jegyek jelentéshordozó mivoltának köszönhetően fejeződ-
nek ki az alakok életében bekövetkezett változások, vagy esetleg előrevetül további sorsuk 
szükségszerű alakulása. Péri Judit levágott haja nem csupán a megszégyenítést jelzi, hanem a 
közösségből való kitaszítottságot is, a Kovács Maris fejét égető párta leányanyaságának kife-
jeződése, Tímár Zsófi kendőváltása az elhagyottság - szeretettség jelölője lesz, sőt, a fekete 
kendő viselése előre jelzi Zsófi elkövetkezendő özvegységét is. 

A felsőruházat szintén fontos szerepet kap mind a népi viselet bemutatását, mind jelentés-
hordozó voltát illetően, tekintve, hogy a ruházat nem csupán praktikus szempontoknak felel 
meg, hanem az egyén közösségben betöltött helyének és vagyoni helyzetének jelölője is. En-
nek tudatában válik érthetővé az, hogy Gál Magda miért veti le magáról a népviseletet - a kö-
zösség tagjaként való létezés vállalásának rituális jelmezét - látszólag illogikusan, s indul el 
mezítláb - „mint a vezeklők", a külvilágba - , ellentétben a Tót atyafiak történetében megjelenő, 
s szintén a kedvesével megszökő Anikával, aki legszebb ünnepi ruháját viszi magával (hiszen 
az ő sorsa nem kötődik közösséghez), s ugyanezen logika működése alapján jár mezítláb A kis 
csizmák történetének árva gyereke, aki mihelyt csizmácskát kap az Öreg Bizi apótól, egyben 
családját - és a helyét a világban is - megkapja, megtalálja. 

A novellákban megjelenített fontosabb népviseleti ruhadarabok: ingváll, pruszlik, viganó, 
ködmön, mente, lajbi, bekecs, perkálszoknya, rokolya, nagykendő, hímes és tulipános szűr. A 
ruhadarabok közül részletes bemutatásra egyébként csak a „pogány" Filcsik bundája kerül: 
„Hosszú, sárga alkotás volt az, széles fekete báránybőrgallérral, melynek két végén in natura 
lóg le a bárányláb körmöstül, bojtnak, s két szép ezüstcsatt tartja össze. A bunda két alsó 
csücskén egy-egy zöld tulipán kihímezve skófiummal. Távolabb különféle madarak valának 
láthatók, rendesen vörös színben, hátul pedig Miskolc városa számtalan házával és vala-
mennyi templomával: még a kálvinista kakas is ott áll az egyik tornyon." A részletező leírás 
jelentősége abban áll, hogy a bunda Filcsik életének legfőbb értéke, gondolatai és tettei e tárgy 
által meghatározottak. A ruhák alapanyaga a novellák tanúsága szerint kék gyolcs, házivá-
szon, patyolat, díszítőjük skófium, kiegészítőik a nyakbavaló és az olvasó. A lábbeli rámás 
csizma vagy bagariabőr csizma. 

Megtörténik a novellákban egy teljes öltözet ruha leírása is: Baló Ágnes „ruhatára", eljö-
vendő életének záloga azonban nem rajta van, hanem az elveszett ládában: „(...) három per-
kálszoknya, négy szélből az egyik, hat olajos kendő, nyakbavaló kettő, ezüst-csatos mellény, 
tíz patyolat ingváll s azonfelül a mente meg egy rámás csizma, újdonatúj, még a patkó se volt 
ráverve." A leírás pontosságát mutatja, hogy Mikszáth olyan sorrendben nevezi meg a ruha-
darabokat, amilyenben azokat kelengyeládában hagyományosan elhelyezték. 

E) Hétköznapi élet, jellegzetes munkák 
A nap mint nap elvégzendő házimunka fajtáit Mikszáth a legtöbb esetben szintén nem mu-

tatja be részletesen, hanem csak jelzés- vagy felsorolásszerűen. Az ilyen jellegű cselekvések 
bemutatásának feladata a műben a történetek hátterének megrajzolása, aminek életszerűsé-
gét, hitelességét a zsánerképek, idilli életképek adják. A Mikszáth-műben megjelenített fonto-
sabb házimunkák: a főzés, a kenyérsütés, a lekvár főzés, a mosás és teregetés, a ház körüli 
munkák közül pedig a dohány öntözés és a kendertilolás. 

Részletesen egyetlen házimunkát ír le a szerző, ez pedig a vízhordás: „Színes korsóikkal 
oda járnak a lányok, arra várják őket a legények. Az a savanyú kút az oka sok édes találkozás-
nak, sok keserű megbánásnak (...) Cifrán kiöltözve, ropogós szoknyában, begyesen, kacéran, 
nyíllal a szemükben úgy húzódnak át, mint a pávák. Az ördögné már az, aki ezt az utat 
egy-két évig járja." A kút a falu életében lényeges szerepet tölt be, ugyanis odajárnak ismer-
kedni a falu leányai és legényei. A kút környéke a helyszíne, a vízhordás az alkalma olyan is-
meretségeknek, melyekből vagy boldog házasság, vagy népdalokból és balladákból is ismert 
szerelmi tragédia következhet. A vízhordás tehát nem csupán házimunka, hanem ambivalens 
jelentéskörrel rendelkező jelkép. 

Az állattartás ágazatai közül szinte kivétel nélkül mind megjelenik A jó palócokban, részle-
tes leírása azonban csak a lótartásnak van: „Maga nevelése mind a négy, a szemei előtt nőttek 
fel ilyen gyönyörűségesnek, ő gondozta, fésülte őket éber szeretettel, megmosta a zabot, de 
meg is rostálta, mielőtt od'adta, kiszedte a szénából, sarjúból, ami nem jó ízű, takargatta őket 
télen meleg pokróccal, nyáron megúsztatta, kiscsikó korukban meg is csókolgatta." „Előbb a 
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'Bokros' aranyszőrű nyakát csinosítja ki bent az istállóban a gazda, tengeri-haraszt pántliká-
val, majd a 'Tündér' éjfekete sörényét fonja be, azután sorban a többiét." „(...) Ahogy befonta 
a sörényüket, felrakta rájuk a szerszámot. Úgy be volt csomózva az egyik hámistráng, hogy 
alig bírta kioldani. A négy tüzes csődör nyugtalanul rakosgatta szép, karcsú lábait, s csapko-
dott a farkával ide-oda" 

A részletezésből kiderül egyrészt az, hogy a falusi értékrend szerint a ló a gazdaságban tar-
tott állatok közül a legértékesebbnek, legmegbecsültebbnek számított. Ennek hátterében való-
színűleg a magyar nép kereszténység előtti időszakára jellemző lovas nomád életforma áll, 
melynek maradványait a pusztai társadalom felépítése őrizte meg leginkább: a hierarchia 
csúcsán a csikósok és a rájuk bízott ménes állt. Másrészt az idézett novellából kitűnik az is, 
hogy - mivel a csikók a novellák más állataival szemben ugyanúgy nevet kaptak, mint az em-
berek - a ló az emberrel egyenrangú, esetleg bizonyos szempontból még felette is álló lény. A 
lovak a Szegély Gélyi János lovaiban az ember állatősének reinkarnációjaként, vagy - más szem-
pontból - a nőhöz való hasonlatosságuk révén a pusztító szerelem megtestesítőiként értel-
mezhetők, mindenesetre olyan, önmagukon túlmutató jelenségekként, melyek Gélyi János 
sorsának irányítóivá válnak. A Gál Magda történetében szereplő Sás Gyurit pedig a következő-
ként jellemzi az elbeszélő: ő az „aki a legjobb lovakat veszi össze" s ez nemcsak egy Sás Gyuri 
kereskedői rátermettségét jelölő meghatározás, hanem Magda nívós nőiességének bizonyítá-
sa is, de egyben utalás is lehet a fiatalember megelőző életvitelére is. 

A jó palócok történeteinek háttéreseményeiként gyakoriak az évszakokhoz kötődő idény-
munkák: a szüret, az aratás, a cséplés, az őrlés bemutatása is. A Féri lányok szép hajáról című el-
beszélésben például a következőket olvashatjuk: „Kati, a nagyobbik, sarlóval dolgozott, míg a 
kis Judit csak a markot szedte össze kévékbe, amiket aztán a hetyke Csató Pista kötögetett 
össze utána (...)" „karikában nyiszál a sarló az aratók kezében, ropog a kalász-szár, nagyob-
bodik a tartó (.. .)"Az aratás azonban a novellában nem csupán a soron lévő idénymunka be-
mutatása, hanem a Péri Judit szőke hajának és a búzakalászoknak azonosulása révén („... ki-
bontott, úszó haja is éppen olyan volt káprázó szemében, mintha aranyfelhővé lett búzakéve 
lenne. Aztán meg a búzakévék lettek olyanok, mintha mindenik a Péri Judit szőke haja vol-
na.") Termékenység-szimbólummá is válik, illetve Judit érettségét, s ebből szükségszerűen 
következő - kikövetkeztethető - tragikus sorsát determinálja. 

Részben a munkákhoz, részben a falu társadalmának hierarchizálódásához kapcsolhatóan 
megjelennek a műben a különféle falusi foglalkozások és tisztségek. így szerepel az ács, a 
molnár, a csizmadia, a szűcs, a juhász, a gazda, a tizedes, a kisbíró, a bíró, a mezőbíró és az 
öregbíró. 

A szórakozási formák közül említés történik a mesemondásra, a táncra, a mulatozásra. A 
táncot, mulatságot kísérő zene, illetve hangszer Mikszáth művében szintén jelképes értelmű-
vé, sorsalakító tényezővé válik: A bágyi csodában a furulya, az eredendően Pán sípjából neme-
sedett hangszer, ami a pásztoridillben megnyilvánuló tiszta szerelem és ártatlan érzések kife-
jezőjévé vált, most tiltott szerelmi kapcsolat létrejöttében játszik szerepet, a Szűcs Pali 
szerencséjében pedig a hegedű lesz a címszereplő sorsa megromlásának szimbolikus okozója. 
A zene Mikszáth művében tehát nemcsak a gondtalan szórakozás, a harmónia megteremtésé-
nek lehetősége, hanem a rontó, pokolbéli erőkkel való kapcsolatteremtés eszköze is. 

2. A szellemi néprajz elemei3 

A) Népszokások, jeles napok 
A jó palócokban a népszokásoknak egész tára található. A szokásokat sorrendbe állítva akár 

végig is kísérhetnénk egy ember életét a születéstől a menyegzőn át a halálig. Erinek megfele-
lően szerepel a műben kendőcsere, a jegykendő visszaküldése, hozomány, lakodalom, szüle-
tés, halál, temető. 

3 Csáky Károly: Mikszáth néprajza és annak utóélete című dolgozata teljes terjedelmében kizárólag a 
Mikszáth-művekben fellelhető szellemi, néprajzi elemek és a Palócföldön ténylegesen meglévő -
részben a szerző saját gyűjtése alapján igazolható-szokások összevetésével foglalkozik. Megállapít-
ja, hogy Mikszáth nem egy adott közösség automatizálódott értékrendjét követve illeszti be novellá-
iba a néprajzi elemeket - s bár jórészt hiteles, meglévő szokások szerepelnek azokban mégis igen 
jelentős és közismert palóc népszokásokat (például a kiszehajtást) hagy ki történeteiből. (Balassa-
gyarmati Honismereti Híradó. 1991.1-2. 54-70. old.) 
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Fontos esemény volt a falu életében a vásár és a búcsú is. A Mikszáth-műben ez utóbbi le-
írása található meg A gózoni Szűz Mária című elbeszélésben: „Nagy sokadalom, vagy harminc 
processzió jött a környékről. Gózon, Bodok, Kartal, Szilke, Tarján, Beléd, Kesziről, Csoltóról a 
palócok, még tán a messzi Majornok is katolikus rész. (...) Abágyiak hajlott estén érkeztek, s 
alighogy megjárták térden a kilenc kápolnát stációrul stációra, idejük sem volt szétnézni a 
mézeskalácsosok közt, hol a legjobban hullámzott a népség (...)" A novellában szereplő bú-
csút szeptember 8-án, Mária napon tartották, s a hívek Szűz Mária tiszteletére zarándokoltak 
Gózonba. 

A jeles napok közül említés történik a mindenszentek napjára (ez hagyományosan a cse-
lédfogadás és a tisztújítás napja volt), Luca napjára (a boszorkányok napja), az új esztendőre, 
a karácsonyra és a húsvétra. 

B) Babonaságok 
Mikszáth művében helyet kapnak különféle babonaságok is, mint egy ősi világszemlélet 

maradványai, melyek csak töredékekben képviselik a hajdani világrendet. A műben a követ-
kező hiedelmekre történik konkrét utalás: 

- a fekete szín - a gyász és a tisztátalan erő jele 
- a kilences szám - a teljesség (3x3) jele, varázsszám 
- a kút - az alvilág bejárata 
- ha az olló a földbe szúródik - vendég érkezik 
- ha az ereszre szarka száll - vendég érkezik 
- nyúl fut keresztbe az úton - szerencsétlenség történik 
- négylevelű lóherét találni - szerencsés esemény következik be 
- a felhők elé harangozni - eltéríteni a vihart, jégesőt 
- elégetni a Szent Mihály lovát (azaz a halottas kocsit) - esőt előidézni 
- valakire mosni - szerelmessé tenni 
- fokhagymával keresztet rajzolni az ajtóra - a rontást elűzni. 
C) A nyelvi szinten megnyilvánuló néprajzi jelleg 
1. Közmondások, szólások: 
- „Senki se evett bolondgombát" 
- kiönti, mint az ürgét 
- „Nem vétek én a légynek sem" 
- „(...) lehet az öregnek is tarka macskája..." 
- „Ki sokat ácsorog a bíró udvarán, pöre van az olyannak" 
- „(...) ami egyszer karika, gurul az" 
- „Minden okos asszony úgy viseli a viganóját (...), hogy a színes oldala van kívül ."- „Egy 

cserépbe ültetni a rezedavirágot a csalánnal" 
- „(...) elnyomta a buzgóság (...)" 
2. Népies szófordulatok: 
- színét se látta 
- ejnye, no 
- bízvást 
- mindent visszájárul tett 
3. Megszólítások, nevek: 
- Gughi Panna, Palyus, Maris, Borcsa gyerek, kend, kelmed, lelkem, galambom, lányom. 
4. Nyelvjárási alakok: 
- grammatika: vész (veszik), három év előtt 
- fonetika: röstelkedik, nádorispány, biz' a, iszen, lassankint, sziláján. 
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5. Népmesei, népköltési fordulatok: 
- „Kend az erős hatalommal ment ellene, most én megyek a gyenge (...), és a furfang lesz a 

fegyverem." 
- „(...) arany rácsból etetnék rózsa levelével, ezüst vályúból itatnák a gózoni szent kú t vi-

zével (...)" 
- „(...) könyvhullatásával még tisztábbra mosta (...)" 
- „(...) majd kisírja két ragyogó szemét (...)" 
- „(...) talpig fekete gyolcs ruhában (...)" 
- „(...) szép a menyasszony, akár a gyönge majoránna (...)" 
- „(...) holló, varjú lesz megsiratója, temető árka lesz pihenő ágya". 

III. A néprajzi elemzés összegzéseként a következő megállapításokra jutottunk. A m ű 
Palócországa - bár szinte kizárólag hiteles néprajzi motívumokat tartalmaz - etnográfiai te-
kintetben mégsem teljesen a palóc szokás- és hagyományrendszerre épül. Ez kitűnik abból, 
hogy a hangsúlyosan szerepeltetett helyszínek között4 találkozhatunk olyan falu megnevezé-
sével (Bágy), amelyik valójában nem is létezett. Egy másik falu (Bodok) pedig Mikszáth nóg-
rádi szülőfalujaként (Szklabonya) jelenik meg, bár Bodok valójában Nyitra megyében fekszik. 
A Keszi nevű falut illetően pedig arra figyelhetünk fel, hogy a palóc vidék Bars megyei faluján 
kívül az országnak még két különböző részén is létezik (Hont és Komárom megyében) ilyen 
nevű falu. A novellacildus patakjának palóc vidéki megfelelője nem a Bágy, hanem a Kürtös 
nevét viseli. 

A mű alakjait a vonatkozó szakirodalom döntően Mikszáth szülőfalujának lakóiként, gyer-
mekkori személyes ismerőseiként tartja számon. Az ugyan igaz, hogy a korabeli anyaköny-
vek alapján - mint arról Praznovszky Mihály és Szabó Károly5 említést tesznek - bizonyítani 
látszik Péri Judit, Filcsik István, Bizi József létezése, e személyek természetesen nem azonosít-
hatók a Mikszáth-mű hasonló nevű alakjaival. 

Valószínűleg Tímár Zsófinak is lehetett élő prototípusa, amennyiben az ő történetének 
alapjául megtörtént egri eset szolgált. Bede Erzsi történetének forrása valószínűleg a szegedi 
Takács Magdolna törvényszéki esete volt, A gyerek című elbeszélésé pedig egy szintén szegedi 
esemény. 

így kerültek a m ű „Palócföld"-jére idegen tájegységeken élt alakok és a velük megesett tör-
ténetek. Az, hogy a szereplők létező és nem létező alakok tulajdonságainak együtteséből te-
vődtek össze, fiktív mivoltukat bizonyítja. A szerző által hangsúlyozott palóc tájegységi jelleg 
miatt feltételezhető lenne, hogy a novellaciklus nyelvében a palóc nyelvjárásra támaszkodik. 
Ez azonban nem így van. A jó palócok nyelvébe ugyanis több tájegység jellemző szavai épülnek 
bele: a főként a palóc vidéken használatos szavakon (eszterhaj, lajbi, nyakravaló, had) kívül 
jelen van például a főként Dél-Dunántúlon és az Alföld egyes területein használatos pruszlik 
és rokolya, valamint az ország szinte egész területére jellemző csűr és pajta.6 A nyelv kevert 
jellegét még inkább erősíti, hogy ugyanazon szavak eltérő kiejtésmódban is szerepelnek, aho-
gyan a kinn - künn, fenn - fönn szóalakok is mutatják. Mindebből látható, hogy a szerző nem 
egyetlen nyelvjárást választ a novellaciklus nyelveként, tehát helytelen lenne azt kizárólag a 
palóc tájszóláshoz kötni, mivel - mint a néprajzi elemek nyelvi szintjének vizsgálatából kitű-
nik - nyelve több különböző tájegység nyelvjárási alakjaiból és mindezeknél hangsúlyozót-, 
tabban egy, az archaikus nyelvre jellemző sztereotípiákból - melynek főként népmeséinkben 
maradtak fenn - áll. A novellák hősei és elbeszélője egyaránt csak bizonyos összetevőiben va-
lóságos, de ilyen formában soha nem létezett nyelven szólalnak meg. E nyelv megteremtésé-
vel Mikszáth egy archaikus, nem rétegződött, egyetemes nyelvállapot stilizált megjelenítésére 
tett kísérletet. 

A jó palócokban előforduló néprajzi elemek összességét tekintve elmondható, hogy a novel-
lák néprajzi jegyeinek túlnyomó többségét a tárgyi világ, a szokásrendszer és a nyelv szintjén 

4 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. 
5 Szabó Károly: Emberek a Bágy mellől és a Brezináról. Palócföld, 1980. sz. 26. old. 
6 Ld. a Néprajzi Lexikon megfelelő címszavait. 
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is olyan elemek alkotják, melyek általánosan elterjedtek és közismertek az egész ország terü-
letén. 

A kizárólag a palóc tájegységre jellemző szokásokból és nyelvi formákból pedig csak igen 
kevés épül be a mű „palóc" világába. Ilyen, csakis palóc népszokásként számon tartott meg-
nyilvánulás az, hogy Luca napján a fokhagymával rajzolt kereszt tartja távol a boszorkányo-
kat és akadályozza meg rontó cselekedeteiket. Csak a palócoknál terjedt el az a hiedelem is, 
hogy az emberek a haláluk után is a földön maradnak a falu lakói közt, és cselekedeteikkel be-
folyásolják környezetüket.7 (Vö.: Az a pogány Filcsik.) A mű világán belül így válik „logikus" 
eseménnyé Vér Klára legelőször - a pogány Filcsik történetében - való kísértetként! megjele-
nése; „személye" és földi sorsa törvényszerűen analóg módon fog hatni a hasonló élethelyzet-
be került Gál Magda jövendőjére. 

A palóc viseletet és életformát csak igen kevés megnevezés hordozza, így például a had szó, 
mely Palócföldön a nagycsalád neveként ismeretes, az olajos kendő, ami az ünnepkor viselt fej-
kendő elnevezése, és a fésűre fogott haj, ami a palóc férfiak hosszú hajviseletét jelöli. 

A jó palócokban meglévő, kifejezetten palóc szokások csekély száma és szórványos felbuk-
kanása tehát éppen nem egy adott tájegységhez (Palócföldhöz) kötődését - vagyis néprajzi hi-
telességét - bizonyítja, hanem a hazánkban általánosan elterjedt népi elemekből álló fiktív né-
piességét. 

Mikszáth fiktív népiessége azonban nem öncélú esztétikai-alkotói világlátás megnyilvánu-
lása, hanem az ősi népi vallásos-mitológiai látásmód igényének felelevenítése is, melyet a 
mitopoétikai elemek és a mitologikus gondolkodás formuláinak kimutatásával bizonyított-
nak vélünk.8 

A jó palócok egységes, zárt világa a hétköznapi tárgyak, helyzetek, hősök, cselekedetek, szó-
beli megnyilvánulások archaikussá tétele révén az ősi mítoszok kozmoszaként is felfogható. 
A mitikus formákhoz mint univerzális emblémákhoz való visszatérés Mikszáth számára is 
azért lehetett indokolt, amiért európai kortársai számára: a világ megbomlott egységének ta-
pasztalása ellenében a mű világában megteremteni vagy feltámasztani az ősi egységet, az 
„aranykor" harmóniáját. 

A szerző azonban a XIX. század végének művészeként csak erős distanciával tud viszo-
nyulni az archaikus egység létrehozásának kísérletéhez. Ezt a távolságtartást A jó palócok elbe-
szélőjének pozíciója mutatja leginkább: az elbeszélő olyan, a fiktív Palócföld közösségéből 
származó, de onnan kiszakadt, latinos műveltséggel rendelkező személynek mutatkozik, aki 
származása révén elfogadni, erudíciója révén kétségbe vonni igyekszik az ábrázolt világ ar-
chaikus, mitikus jellegét. Az elbeszélőnek ebből a pozíciójából fakad elsősorban, hogy a m ű 
világa hétköznapian banális és mitikus egyszerre, s talán az ilyen láttatás A jó palócok humorá-
nak legfőbb forrása. 

Az „aranykor" feltámasztásának kísérlete tehát Mikszáth művében eleve azzal a tudással 
indul, hogy a harmónia létrehozása lehetetlen, mégis törekedni kell rá. Ezt az ellentmondást 
Mikszáth úgy látszik feloldani, hogy az archaikus egység megteremtését nem a nagy európai 
és /vagy ázsiai kultúrmitológiák formáinak megidézésével igyekszik elérni, hanem kifejezet-
ten a fiktív Palócföldnek, az ott élő emberek tetteinek, gondolkodásának, szokásainak egység-
teremtő elvét hangsúlyozza, a világ egységét Palócország hétköznapi legendáinak, „mito-
logémáinak" felhasználásával e „kisvilág" perspektívájából mutatja be. Elsősorban tehát nem 
a művelt olvasó számára ismert „magas kultúra", hanem erőteljesen a szubkultúra „kultúra 
alatti" anyagára támaszkodva teremt és ábrázol kozmoszt Mikszáth. 

Szeredi Orsolya 

7 Palócok I-IV. Szerk.: Bakó Ferenc, Eger, 1989. IV. kötet Rítus és folklór, 864. old. 
8 Lásd: Studia Litterarae 2001 márciusi száma 
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