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H. M. és én azután is sokáig együtt képviselősködtünk. Sőt a katb. 
•autonómia ügyében ő volt a közvetítő és szentlélek, aki mind Eötvösnél, 
a legnemesebb jellemnél, mind Deáknál, a Haza bölcsénél, legjobban hatott 
az ő irányában legnagyobb részben ellenszenves főpapság és Primás miatti 
tekintetből, közvetlenül auth. követ nem kívánván lenni, a kárpit mögött 
<5 tett legtöbbet. Bartal Gyuri és igénytelen egyéniségem által ez érdekben 
ö tett legtöbbet, ő mozgatta közvetítésével és névtelen cikkeivel s irány
tervezetével az ügyet, s bárha tényleges eredményre nem vergődhettünk : 
a kétségtelen szellemi eredményben nékie legtöbb — úgy szólván oroszlán
része volt. 

Utolsó betegsége alatt szegény H. M.-t két ízben látogathattam meg. 
Ellágyulással fogadott s utolsó napjait és az őt ért kórt mintául szolgálható 
férfias nyugalommal viselte. Még akkor is emlegette jó nőmet és annak 
irántai nemesszívüségét s örömmel emlékezett arra is, hogy örökbecsű tör
téneti müvének 8-ik kötete megírása közben éntőlem hallá először, hogy 
a bárgyú, de a patriarchális képmutatást mindenütt valódi szemfényvesz
téssel érvényesíteni tudó I. Ferenc király alatt nem az 1794-ben megejtett 
kivégzések voltak az utolsók, de ezt a gyalázatteljes rendszert több éven 
át még mindig s különösen 1801—2-ben Zsarnóczy János, Mikola István és 
Kis Károly elítéltek és kivégzettek irányában ép úgy foganatosították ; 
s hogy e részbeni figyelmeztetésem után, az ő megbízásábul, én szedettem 
az esemény leírásához a pestmegyei levéltárból a megfelelő adatodat „s ez 
új epizódot a gyalázatteljes korszakból az én szívességem után hozhatta 
napfényre. 

A jeles történetírónak és nagy hazafinak halála csakhamar bekövet
kezett s a kik temetésénél nagy számmal jelen voltunk és kikísértük, az 
én csekélységem is egyike volt azoknak, akik őt, a legjellemesebb és tevé
kenyebb hazafiak egyikét s minden körülmények közt hü barátot őszinte 
szívvel megkönyeztük. 

Áldás emlékére! „.. ,. T r , T , 
Közli: VAGZY JÓZSEF. 

MIKSZÁTH KÁLMÁN KÉT ISMERETLEN LEVELE. 

Mikszáth majdnem negyedszázada elnémult alakja és írói művészete 
a Különös házassággal kapcsolatban ismét az irodalmi érdeklődés homlok
terébe került. Dőry Ferenc,1 a történetíró, döntőnek látszó érveivel próbálta 
igazolni, hogy Mikszáth regényének cselekvénye nem azonos a históriában 
ismert eseménnyel. Folyóiratunk kritikusa rámutatott e hibás nézet tartha
tatlanságára2 : hiszen ez a felfogás a szépírót történetíróvá tenné. Épen e vitás 
kérdésekre ad kitűnő választ a Magyar Nemzeti Múzeum Görgey-esalád 
leveles tárában őrzött két ismeretlen Mikszáth-levél. Mikszáth élete utolsóelőtti 
évében írta Görgey Albertnek, A fekete város megjelenése után. A levelekből 

1 Dőry Ferenc : Gróf Buttler János házassága. 1931. 
* Hegedűs Zoltán bírálata: IK. 1931. 368—3/0. 1. 
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következtetve Görgey kérdőre vonta az írót hősének ilyeténképeni beállítá
sáért, erre a vádra válaszolt Mikszáth frappánsul. A levelezést megindító 
két Görgey-levélnek nyomaveszett, de így is tisztán és világosan lehet látni 
Mikszáth sajátos felfogását a történelmi regényről. 

Igen tisztelt Uram ! 
A «Fekete város» egy családi legenda körül forog melyet Görgey István 

emlit egyik munkájában. E történet alkalmasint csak mese, legfeljebb valami, 
csöppnyi igaz mag lehet benne. 

Én már most a legendát mely szerint egy Görgey nevű alispánt Lőcsén 
lefejeznek, olyan korba tettem (a II. Rákócziéba) a hova a sok zavar miatt 
mely akkor volt, legvalószínűbben volt beilleszthető, — mert a megtörtén-
lietés illusióját fen kell tartani. Ez az egyetlen törvény mely az irót kötelezi. 

Az én Görgey nevű alispánom tehát sehogy se illeszthető be a Görgey 
család akkoriban tényleg élő tagjai közzé ugy hogy a család történetének 
ismerőjét meg ne zavarja adataiban. 

Legjobb tehát ugy venni hogy az egész regény költött, amint hogy 
költött is. A Görgey család pusztán keret melyet néhány általam szeretett 
tagjában nagyra tartok s melyet megaranyozni kívántam tollammal. Teljesen 
egyre menne ha az alispánt Nagy Mihálynak hívnák vagy bárminek. Mert 
nem valamely család igaz történetét akartam papírra tenni, hanem egy kor
nak az igazi levegőjét. 

Azt akartam, hogy az olvasó visszaringatva érezze magát abba a korba. 
A család igaz története közömbös az iró előtt, még maga a történelem is. 
Jósika élve hagyja Zách Klárát, Schakespeare (sic!) nagy történelmi drámái
ban nevetséges volna történelmet keresni. Nem ugy történt az. De azért 
becsesebbek azok az emberiségnek mint a legszabatosabb történelmi tények. 
Szóval valódi tényállást még a történelem sem követel. Carlyle ugy irja le 
az eseményeket hogy azok hangulatokat keltsenek. Kitölti a hézagokat saját 
fantáziájával, nagyit, zsugorít, elhallgat, amint az ö művészeti érzéke kívánja. 

Áttérve az én regényemre megjegyzem hogy bár költöttnek deklarálom 
azt, ez nem zárja ki hogy némely személyem élt. így például élt Quendel, 
Fabricius is okvetlenül élt — csak talán nem akkor. Görgey Pál is talán 
élt, de nem Pálnak hittak talán és nyilván nem akkor élt és nem volt 
testvére Jánosnak. Ám ha valamikor élt heves temperamentumával s ha 

• ezek a dolgok igy történtek vele, akkor neki ilyennek kellett lennie. 
És ez az az egyetlen pont amelyre ráállva az olvasó fölvetheti a kér

dést kellő joggal: hogy igazat irtam-e? 
Fogadj a kedves érdeklődéséért köszönetemet s mély tiszteletem kijelentését. 
Horpács aug 15 1909 kész szolgája 

Mikszáth Kálmán 
Nagyságos uram 

Egy pár napig Pesten tartózkodván, csak most találom második igei* 
ecses levelét. 

Sajnos hogy hamarébb nem ért az a szerencse ösmerhetni. (ha csak 
egy levél utján is) bizonyára máskép irtam volna meg segitségével a. 
«Fekete várost». 
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De ez a hiba, csak a történet ismerőjét érinti (s az sajnos kevés van) 
a poéta kigondolt történetet mesél s a mesében előforduló lélektani s egyéb 
feladatok művészi megoldása képezi vágyódását. 

Regényem rögtön kifogástalan lehetne csak költött neveket kellene 
adnom hőseimnek létező nevek helyett. Természetesen csak is ebben az egy 
pontban értem a kifogástalanságot — vagyis rögtön elesnék az erre irányuló, 
megjegyzések létalapja. 

Ujolag igen köszönöm szives érdeklődését s legyen meggyőződve hogy 
habár semmit se törődtem azzal, hogy abban az időben milyen Görgeyek 
éltek s milyen nexusban voltak egymással vagy a történet egyéb személyei
vel, — egy azonban előttem lebegett mindenkor s vitte a tollamat az a 
bámulat és szeretet mely Görgey Arthur fenséges alakja révén úgyszólván 
az egész családhoz tapad. 

Mély tisztelettel maradtam 
Horpáes sept 12. 1909 igaz hive 

Mikszáth Kálmán 
Közli : KOZOCSA SÁNDOR. 

ADATOK FELVINCZI GYÖRGY ÉLETÉHEZ. 
Az első magyar ,színigazgató' életrajzi adatait folyóiratunk lapjain 

(1897:73—85.) Ferenczi Zoltán tisztázta. Legutolsó életrajzi adatát 1706-ból 
valónak mondja. Ekkor szerezte az Uzoni Fosztóék és Thaly által neki 
tulajdonított Ritkán kelő híves szellő kezdetű éneket1 — ezt Borbély3 sze
rint még a múlt szazad közepén is divat volt tudni Kolozsvárt. Thaly az ö 
szokott bizonyítás nélküli kijelentéses modorában kolozsvári tanárnak mondja 
az általa Vinczynek nevezett Felvinczi Györgyöt3 s utána ugyanezt ismétli 
Szinnyei* is. Ha a hagyomány által bizonyítottnak vesszük is azt, hogy az 
említett éneket Vinczy illetve Felvinczi szerezte, a sok hányattatáson keresz
tülment Felvinczi életére nézve az utolsó adat eddig az 1706. évből szár
mazik, további életéről nem tudtunk semmit, még halála éve is ismeretlen 
volt. Ferenczi szerint is «halála úgy látszik, ez időre (azaz 17Û6 körűire) 
esik».6 

Legutóbb azonban a Herepei János szívességéből néhány újabb adat
hoz jutottam.6 Ezeknek az adatoknak alapján Felvinczi életét az említett 
időponton túl is nyomon követhetjük. Már Borbély révén is tudtuk, hogy 

? Thaly: Tört. kalászok, 219—222. és Adalékok, 121—129. 1. 
s A m. ir. tört. 1:161. 
8 Adalékok 129. Nevének ugyanilyen alakban való közlésével, mint 

,a toroczkai iskolában egységhívő tanítót' említi Szilágyi Erdély irodalom
történetében (Budapesti Szemle 1858.—IV:235.) 

* Magy..írók XIV: 1236. 
6 I. h. 85. Később (ugyancsak az IK.-ben) mint kolozsvári szolgabírót 

mutatja be az 1710-es évek körüli időből. 
6 Az adatok a kolozsvári lutheránus egyház meglehetősen megviselt 

levéltárának rendezése közben kerültek elő. 


