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A sepsiszentgyörgyi színház részére 1952-ben dmmatizáltam Mik
száth A körtvélyesi csíny c. kisregényét. Noha nem került színre, a té
ma sokáig foglalkoztatott s K1atánghy Menyhért életútjának alaposabb 
megismerése, a különféle utalások, célzások jobb megértése végett be
hatóbban foglalkeztam az előtörténettel is, melynek Mikszáth ezt a gú
nyos,an hosszú címet adta: Nagyságos Katánghy Menyhért képviselő 

úr viszontagságos élete, kalandjai, szerencsétlensége és szerencséje. Az 
1896-lban mejelent regényiből különösen a "János kiirály" c. fejezet kel
tette fel érdeklődésemet, amelyben színre lép Szentandrás székely kis
város polgármestere, Király János, alm t - Mikszáth szecriint- akaratos
sága és uralk:odói hajramai mi1att "János királynak" neveznek: 

SZlép, pirwpowgás, fehérhajú, apró szemű, éll!érv.k öreg úr volt K ·i-rály 
János, 'közö.Tl!Ségesen OS'a!k "János iloirállyrvaJk" neve2Jték IS rvagy osaJLafin
txz emb.e1"1!1ek ttzrüibtálk egész Erdélyben. 
Ha csaJkugyan jejed;e:lmi e.mberneik szW~e,tiJk, ny~lván egész EuTópát 
megza'v,a:rta volna aJgyafúrt élszjárá'SáVIail, há,z'(j,t szövögetó elméjének 
jinomságával, s az emberi tulajdorrok- és gyönges-égekfo.e épített filigrán 
p~ánumaivall, de János· királly, hália iJS!tretnnek, c·saik egy 1Szé1rely város, 
SZJenttaJndrá<S poi/Jgárrrne:st.ere vollt ... 
Nem voLt János 1k~ráilyo<n semmi kiráJlyi, osaJk a hangja volt recsegő, 
peLrancsaló rnég ott w, az .idegen földön, és b'ajusm 'ku11ik!Oirodott fe~ 
olyanformán, mim egykor a J3áithory I<stván.é .•. 

- Mié'r,t rruwezilk Ján~w ki'Tál'yrvaJk ? -1kérd~ KaJtánghy. 
;._ Megforditjáik a nevét, mert nagyort lwVaJl'mas ember ocLaJvam". 

E jellemzés alapján, helyrtörténeti ismeretelimből kiindulva már 
tudni véltem, hogy Mtikszáth "János király" alakját éppen úgy valósá-
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gos személyről mintázta, mint ahogyan a Szentandrás és Borontó hely
neveket sem a puszta elmejáték sugallta számára. Sejtésern igazolására 
azonban még nem rendelkeztem megfelelő bizonyítékokkal, s így a té
mát ideiglenesen félretettem. 

Hat évvel később, 1958-ban megjelent Mikszáth Kálmán összes mű
vei kritikai Iciadásának 9. kötete\ mely a két Katánghy-tört·énetet tar
talmazza. A közel 150 oldalt klitevő Jegyzetekben Bisztray Gyula, a kö
tet gondozója ezeket írja : "Az elbeszélésnek számos élmény-eleme is 
van .. . János király, vagyis Király János - ravasz kortes -- neve és 
figurája mögött bizonyáTla Császár Jánosnak, Mikszáth illyefalvi főkorte
sének figurája rejtőZlik ... stb"2• 

Mivel éppen ezidőtájt foglalkoZitam a sepsiszentgyörgyi színjátszás 
történetéhez szükséges adatgyűjtéssel, többek kö21ött áttanulmányoztam 
a heJyi sajtó mintegy 10 évfolyamát a Mikszáth-regrény keletkezését meg
előző évtizedből (1885-1895/6), és sikerült olyan adatokat találnom, a
melyek hozzáseg:ítenek mind a KJirály János modellje, mind a helynevek 
megfejtéséhez. 

l. Király János: Császár Bálint 

Mikszáth Kirá'ly János ("János király") nevű szentandrási polgár
m~stere mögött nem egy Császár János nevű illyefalvi kortes rejtőzik, 
mint B~sztray feltételezi (ilyen nevű személyről semmilyen adat nem 
bukkant fel), hanem Császár Bálint (1826-1892), Sepsliszentgyörgy ne
ves, alkotó polgármestere, akli 41 évig vliselte tisztségét (!), s akit eré
lyességé IIl!Íratt a néph':lrrior "Bálint császárnak" nevezett el. 

Mikszáth és Császár Báhnt ismeretséget tények bizonyítják. A köz
vetítő kapocs szerepét Beksies Gusztáv, Sepsiszentgyörgy várós ország
gyűléSli képviselője játszott,P, ő mutatta be a kli1a;padhatatlan energiájú 
városatyát Mikszáthnak, amikor 1885-ben államsegélyért kiiJJincselt a 
mlit:J.i.szténiumokban, hogy a sepsisze&~gyö:t;gyi négy osztályos ~anoda fő
gimnáziumma fe,jleszrtését kiesziközölje. Az ismeretségnek, sőt az elisme
résnek ~zon.ysága az a meleg hangú méltatás Császár Bálint törekvésé
ről, ail1~:>lyet l\1likszáth 1885. június elején közölt a Pesti Hírlapban 
Soarron aláírással. 

E jegyzet kere~be nem illik b~le a Császár Bálint pályájának is

mertetése, de az egykori hírlapban emeli~edett hangú nekrológ olvasható 

Sepsiszentgyörgy je'les fiá·ról a Bogdánovics György álnéven írogató 

Beksies Gusztávné toHából3• 
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Mikszáth már ismeretségük első évében (1885) tudomást szerezhe
tett a Császár Bálint alakja körül szállongó anekdotákról, de azokat 
tapintatból, figyelmességből csak tíz év múlva, Császár Bálint halála 
után három évvel dolgozta fel elbeszélésében. 

CSASZAR BALINT 
1826-1892 

Gy,ár:tiás Jenő fesrtmény,e 

Mikszáth már 1885-ben készült Sepsiszentgyörgyre, alkalmasint Csá
szár Bálint és az illyefalVli 'vá~lasztókerület meglátogatására, de csak 
Brassóig jutott el, mert az Olt meg a Feketeügy áradása miatt szekérrel 
nem ' indulhatott el, a szárnyvas ú t pedig ak~or még nem volt készen . . 

Két év inúlva, 1887-ben Mikszáth megfordult Sepsiszentgyörgyön 
is, Illyefalván is, ahol június ÜJ-én átvett~ madátumát, miután "egy
hangúlag klikiáltatott országgyűlési képVIiselővé". Júillius 21-én Sepsi
szentgyörgyön résztvett a díszebéden, amelyet Császár Bálint, a szabad
elvü párt vezéregyénisége rendeZiett Beksies Gusztáv sepsiszentgyörgyi, 
Benedek Elek nagyajtai és Mikszáth Kálmán illyefalvi megválasztása 
alkialmábóÍ4• 
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Mikszáth háromszéki tartózkodásait és kapcsolatatit részletesebben 
tárgyalja Berde Zoltán dolgozata.5 

2. Szentandrás: Szentgyörgy 

Bisztra y jegyzetében a "tárgyi magyarázatok" között a helynevek
ről ezt olvashatjuk : "A történet szinhelyét, a borontói vállasztókerületet 
és Szentandrás városát valahol a Székelyföldön kell keresnli. Borontó : 
kitalált név, de Szentandrás nevű helység miritegy 17 is volt ... szerte 
mindenütt, éppen csak a Székelyföldön nem volt. Tehát ez is fikciónak 
számit"6• 

úgy vélem, a Szentandrás helynév nem fikció, .hanem szándékos 
ferdítés. Ha Király Jánosról kiderítettük, hogy Császár Bálint fedőneve, 
akkor az is nyilvánvaló, hogy Szenbandrás meg Szentgyörgynek a fer
dített neve. Ha Császár Bálint Sepsti:szentgyörgy polgármestere volt, 
akkor Szentandrás az ő városát kell, hogy jelentse. Mikszáth névteremtő 
humora és Szellemessége itt is megmutatkozottt. A személynévnél az 
uralkodói foglalkozást jelentő "császárt" behelyettesítette az ugyancsak 
uralkodót jelentő "királlyal", a helynévnél meghagyta a "Szent" előtagot 
s csupán a György keresztnevet változtatta Andrásra. 

3. Borontó : Bo.rosnyó (Illyefalva, Szoty'or) 

Bisztray szerint Borontó kitalált név : "A borontói választás szín
helye és figurái több tekintetben Mikszáth első kerületének, Illyefalvá
nak viszonyait tükrö2lik"7• 

Kéziratos jegyzetemben (1958), melyre Berde hivatkozik, magam is 
úgy vélekedtem, hogy Mikszárth a borontá'i viszonyokhoz az élményeit 
Illyefalván gyűj,tötte. Miután Berde elfogadhatóan bizonyítja, hogy Mik
száth Szatyorban Nagy Károlynál vendégeskedett, nyilvánvaló, hogy 
Borontó rajzához Szotyor is szolgáltatott anyagot. Az élményforrás nyo
mozásában még litt sem állhatunk meg, figyelembe kell vennünk Mik
száthnak azt a szokását, hogy egy-egy munkájába az orzság legkülön- . 
hözöbb vidékein szerzett benyomásait, emlékeit is beledolgozta, ha a 
szereplők jelleme vagy helyzete azt megkívánta. 

Függetlenül a Borontó helynév jelentéstarbalmától, csupán a szó 
hangalakjára irányozva figyelmünket azt tapasztaljuk, hogy Borosnyó 
összes magánhangzói és csekély tomtással összes mássalhangzói lelhe- . 
tök fel benne. Ez sem a véletlen játéloo, hanem ez is szándékos ferdítés, 
mint az előbbi kettő. Alátámasztja ezt a feltevést az a tény is, hogy 
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Mikszáth illyefalvi képv1iselősége idején Nagyborosnyó is számottevő 

választókerület volt, mely gyakran szóba kerülhetett az esélyek latol

gatásakor, a sajtóban pedig éppen úgy jelen volt, mint a többi három

széki kerület. Mlikszáth fogékony lévén az érdekes, jó hangzású személy

és helynevek iránt, megjegyezhette magának e nagyközség nevét, 

mely regényében sugalmazhatta az olvasának, a sZJékely vagy éppenség

gel háromszéki viszonyokat, ugyanakkor eltorzítVIa mégis eléggé fiktív 

volt ahhoz, hogy ne lehessen azonosítani. 

.•. .•. 

Fentebbi fejtegetéseim summáját Berde Zoltán már nyti.lvánosságra 

hozta dolgozatában - a forrás megjelölésével Ö továbbvitte a személyi 

magyarázatok kiegészítését és "A góbék nábobja" c. fejezet főalakjának, 

Fekete Gergely földbirtokosnak a modelljét is megnevezte szotyori Nagy 

Károly személyében. 

Császár Bálintnak Király Jánosra, Szen-tgyörgynek Szentandrásra, 

Borosnyának Borontóra (Illyefalva, Szatyor) változtatásán Mikszáthnál 

a valóságra utaló szándékos írói ferdítést kell látnunk. 

CONTRIBUTil LA COMENYARIUL EXEGETIC AL UNUI 
ROMAN DE MIKSZÁ TH P RIVIND 

ORA$UL SF. GHEORGHE 
Sumar 

Bazindu-se pe marturia presei locale autorul dovede~te ca persona
jul Király János din romanul "Doua alegeri in Ungaria" (tradus in ro
mam~~te in 1951) de Mikszáth Kálmán a fost modelat dupa renumitul 
primar al oral?ului Sf. Gheorghe, Császár Bálint (1826-1892), iar topo
nimicele Szentandrás dupa Szen.tgyörgy (Sf. Gheorghe) ~ Borontó dupa 
Borosnyó (Borol?neul-Mare). 
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CONJRIBUTIONS Á L'EXAGÉSE D'UN R.OMAN DE MIKSZTÁH 
CONCER NA NT lA VI LLE SF. GHE.ORGHE 

Sommaire 

En étudiant les sources d'jnspiration du romancier Mikszáth Kc,íl
mán, l'auteur du roman "Deux élections en Hongrie", S. Sombo;ri iden
titie l'un des personnages (Király János) avec l'ancien maire de la ville 
Sf. Gheorghe, Császár Bá~int (1826-1892) et les deux noms de localité 
(Szentandrás et Borontó) avec les deux noms de localité de la contrée 
Govasna: Szentgyörgy (Sf. Gheorghe) et Borosnyó (Boro~eu) . 
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