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A Mikszáth szegedi éveit imponálóan gazdag 
anyag alapján feldolgozó kötet nem reményt
keltő ígéret csupán, hanem irodalomtörténeti 
értékű alkotás/Lényegesen több, mint biztató 
kísérlet s tematikájában és módszerében 
sok vonatkozásban úttörő jellegű. 

A helytörténeti tanulmányok bár egyre 
fontosabb szerepet töltenek be irodalomtörté
netírásunkban -T- máig megoldatlan elvi 
problémákkal küzdenek, s az eddigi gyakorlat 
sem mutat mindig az egészséges előrehaladás 
irányába. Tagadhatatlan, hogy a felszabadulás 
után elharapózott sematikus irodalomszem
lélet hol rejtett, hol durvább alakban ma is 
jelentkezik. De lehetetlen észre nem vennünk, 
hogy az utóbbi években a burzsoá helytörté
neti tanulmányok erényei és gyengéi is 
gombamódra szaporodnak. 

Fiatal — de nemcsak fiatal — kutatóink 
egy része még ma sem kellő körültekintéssel 
használja fel saját filológiai munkájának 
eredményeit. Nem egy akad, aki úgy igyek
szik megoldani egy-egy tudományos problé
mát, hogy a felhalmozott nyersanyaggal 
csak a mintegy előre megszabott elvi vázak 
hézagait tölti ki. Néha az az érzésünk, hogy 
a „szempontok szerint" megrostált anyagot 
úgy válogatják össze bizonyítandó tételeik 
alátámasztására, hogy az elvi sémáknak 
ellentmondókat, vagy a nehezen feldolgoz-
hatókat egyszerűen mellőzik. Kiragadott 
idézet-csonkokkal persze szinte minden 
valamelyest progresszív író szerepét tetszés 
szerinti irányba el lehet túlozni. 

A pozitivista hagyományok egyik módszer
beli formájához való visszatérésnek gyorsan 
terjedő tünete az, hogy egyes túlbuzgó, 
minden áron, minél többet, minél gyorsab
ban „alkotni", publikálni akaró kutatóink 
ontják a helyi gyűjtésen alapuló kidolgozat
lan „félkész-gyártmányokat". Lényegében 
egy-egy író életművét csak színfoltokkal, a 
nagy egészen belül elhelyezkedő apró mozai
kokkal egészítik ki anélkül, hogy az írói 
termés átfogó természetű, elvi módosítására 
igényt tartanának. Az életmű bonyolult 
fejlődésfolyamatából kizárólag egy-két rész

letkérdést ragadnak ki, hogy adalékot szol
gáltassanak a „további kutatás" számára. 
Az elvi állásfoglalás jogosságát is csak apró 
adatokon keresztül ismerik el, jóllehet a 
tudományos számontartásra jogot formáló 
anyagcsoportosítás már önmagában is bizo
nyos elvi általánosítást rejt magában ; ez 
pedig kimondatlanul is — bíráló magatartást 
jelent.' Az újabban feltűnő „pozitivista" 
tanulmányok kétségtelen filológiai értéke 
a hatalmas és pontos anyaggyűjtés, gyengéje 
pedig az, hogy elszigetelt elvi megállapításai 
csaknem önálló életet élnek az életművön belül. 

Szinte általános érvénnyel állapíthatjuk 
meg, hogy az elhibázott helytörténeti tanul
mányok a feltárt anyag jelentőségének el
ismertetését nem széleskörű tájékozottságot 
és biztos ítélőkészséget kívánó, új beállítású 
elvi következtetések révén, hanem sokaik 
inkább a látszatelőnyt nyújtó tartalmi túlzá
sok árán igyekeznek elérni. Többek között 
Zsigmond Ferenc egyik értékes Jókai-tanul
mánya (Jókai Debrecenben) hasonló eljárás
sal tulajdonítja Debrecennek az író maradan
dó kecskeméti, szolnoki, vagy szegedi emlé
keit, Orosz László pedig a komáromi, pápai„ 
majd a későbbi fővárosi diákélmények java
részét „ajándékozza" Kecskemétnek. (Jókai 
Kecskeméten. Tiszatáj, 1954.) (Csak nagyon 
természetes, hogy amikor a kiforratlan 
„helytörténeti vázlatok" ellen szót emelünk,, 
távolról sem akarjuk kikezdeni a helyre
igazító, vagy kiegészítő jellegű filológiai 
közleményeknek, de még az egyes művek 
„margójára" írt megjegyzéseknek tudomá
nyos szempontjából is elengedhetetlen fontos
ságát.) 

Aligha alaptalan, ha Nacsády József 
módszerében is értékes és tanulságos munká
jával kapcsolatban, ilyen kérdéseket is * 
érintünk. Nem árt a helytörténeti tanul
mányok buktatóira irányítani a figyelmet,, 
különösen akkor, amikor egy mű hosszú 
vajúdási időt ér meg a feldolgozás után és a 
megjelenés előtt. Ebben az esetben ugyanis 
nemcsak eltorzítva, hanem felnagyítva jelent
keznek a veszélyek. Az évekkel ezelőtt 
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meglevő filológiai pontosság könnyen fel-
színességbe tévedhet, s az idó'közben jelent
kező' elvi értékelések befolyásolhatják — s 
befolyásolják is — az eredeti elgondolásokat. 
Nem kétséges, hogy Nacsády nagy körül
tekintéssel dolgozza fel a kijelölt témát, s 
módszere is nagyban elősegíti, hogy reálisan 
mutassa meg Mikszáth szegedi pályájának 
fontosságát. Az is nyilvánvaló azonban, 
hogy módszerbeli bizonytalansággal függ 
össze a felhasznált bibliográfiai adatok 
összegyűjtésének elnagyolása, valamint az, 
hogy Király István monográfiájával kapcsola
tos észrevételei súlyukat vesztve — nem 
egyszer lapalji jegyzetbe zsúfolva — szorul
nak a tanulmány perifériájára. 

Nacsády Józsefnek lényegében kettős fel
adatot kellett megvalósítania. Meg kellett 
világítania a Mikszáth írói és politikai előre
jutásában fontos helyet elfoglaló szegedi 
éveket, úgy, hogy az előző időszak élmény
anyagát se fossza ki s az utána következő 
még jelentősebb hatásokat se szegényítse el 
Szeged kedvéért. Az író fejlődésmenetében 
végig kellett kísérnie az új színt jelentő 
szegedi élmények erősödő, vagy elerőtlenedő 
továbbhullámzását, úgy, hogy a mikszáthi 
életmű értékmódosulása is kifejezésre jusson. 
A kötet szerzője lényegében sikerrel oldotta 
meg e sokoldalú és nehéz feladatot. Mind 
alapkoncepciójában, mind a részletkérdések
ben sikerrel jutott túl a sematizmus és a 
burzsoá „objektivizmus" buktatóin. A ha
sonló témájú lanulmányok közül elsősorban 
azzal emelkedik ki „Nacsády munkája", 
hogy az életművet szem elől nem tévesztve 
mutatja be, hogy az íróvá érés szempontjá
ból milyen ösztönző hatással volt Mikszáth 
Kálmán egész pályájára az 1878—80 közötti 
időszak. 

A részben kérdéses anyagot felölelő beveze
tést és az összefoglaló jellegű zárószakaszt 
leszámítva két nagy fejezetre különíti a 
szerző a könyv központi mondanivalóját. 
Az első részben Mikszáth politikai nézeteit 
és publicisztikai munkásságát analizálja, 
a másodikban pedig lényegesen szélesebb 
horizontra tekint ki s a nagy palóc írás
művészetének fejlődését kíséri figyelemmel. 

A bevezetés sajátos szegedi társadalmi 
körülmények közé ágyazza az író két és fél 
esztendejének eseményeit. Bemutatja Mik
száth szegedi jubileumát, majd a témát 
megemlékezés vagy tanulmány formájában 
feldolgozó, főleg irodalomtörténeti meg
nyilatkozásokat teszi kritikai mérlegre. Sze
ged társadalmi fejlődésének 1870—80-as 
éveiről sokszínű, egyébként a mű egészéhez 
lazán kapcsolódó, gazdag anyagon alapuló 
képet fest. Ezután következik a „Mikszáth 
Szegeden" c. alfejezet, amely részben már 
korábban ismertetett adatokat is érint, 
részben az író Szegedre érkezésének leírása 

után — mintegy ízelítőként — olyan problé
mákat is felszínre hoz, amelyek érdemleges 
kifejtésére csak a későbbiekben kerülhet 
sor. Nem kétséges, hogy az író „szegedi 
életének körülményeit és jelentősebb ese
ményeit" összegező rész sokkal szorosabban 
tapad a „Mikszáth politikai nézetei és publi
cisztikai munkássága" c. fejezethez, mintsem 
művi beavatkozás nélkül kettéválsztható 
lenne. Számos olyan adatot tár fel itt a 
szerző, amely szorosan összefügg Mikszáth 
politikai fejlődésével és hírlapírói munkás
ságával (pl. a szegedi polgársághoz való 
viszonya, az árvízzel kapcsolatos munkás 
tevékenysége, Tisza Lajossal kötött barátsága 
stb.). A bevezetés és az első fejezet anyagának 
esetenként előforduló átfedése miatt lesz 
kénytelen a szerző szubjektíve is kilépni a 
sorok közül s utalni arra, hogy a „szegedi 
Mikszáth jubileumról már megemlékeztünk"' 
s hogy az tíró publicisztikájával „később 
foglalkozunk". Tisza Lajos „rekonstrukció -
nális ebédjéről", a „gőgös nagyúr leereszeke-
déséről" is megállapítja, hogy „okait részle
tesen megvizsgálom Mikszáth ez időbeli 
publicisztikai munkásságának tárgyalása
kor". (33.) stb. 

Az első fejezetben az anyag sokféleségének 
érzékeltetése és az egyes cikkek lényegének 
megragadása szinte önmagában is élénken 
bizonyítja az írónak a szimpla ellenzékiségen 
messze túlmutató, a szegedi társadalomban 
gyökeret vert demokratizmusát, a város 
közvéleményével összeforrott, népszereteté
ből fakadó humanizmusát, s Tisza Kálmán 
dzsentrimentő úri politikájának szuggesztív 
erejű elítélését. 

A szerteágazó tematikájú újságcikkek és 
tárcák anyagában azonban — talán az 
indokolt teljességre törekvés következté
ben — nem sikérült logikai rendet teremteni. 
Az író politikai pályafutását elemző rész 
fejezetekre tördelése az egységes összkép 
kibontakozását hátráltatja, mert a különböző 
alcsoportok tematikájának néhány pontja 
ebben az esetben s is keresztezi egymást. 
Jó érzékkel alkalmazza Nacsády a mikro-
fililógia sajátos módszereit/amikor a nemzeti 
függetlenségggel és a Habsburg-ellenes meg
nyilatkozásokkal foglalkozó Mikszáth-cik-
keket elemzi. Azzal is növeli a következte
tések értékét, hogy a szépirodalmi alkotások
ban rejlő lehetőségeket felhasználja a publi
cisztikai cikkekben burkoltan meghúzódó 
elvi nézetek felfejtésére. Helyesen állapítja 
meg, hogy Mikszáth szegedi Habsburg
ellenességének „számos jele van", de épp 
a kérdés kettészakított tárgyalása következ
tében csaknem 50 oldallal később egy rövid 
utalásban kijelenti, hogy „A dinasztia kérdése 
azonban — a korábban idézett Habsburg
ellenes kitételek ellenére — tisztázatlan 
maradt." (91.) 
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Érthetetlen, hogy az újságcikkek, glosszák 
tárgyalása közben,a szerző miért mellőzi 
az anyag irodalmi értékeinek vizsgálatát. 
Csak futólag utal arra, hogy hírlapi cikkei
ben s szépirodalmi alkotásaiban sokat foglal
kozik Mikszáth a „nép, az ország gondjaival" 
s ezzel mintegy párhuzamosan „bukkannak 
fel elbeszélései előtt a Bevezetések, melyek 
mindegyike egy-egy kis esztétikai fejtegetés." 
(53.) Megemlíti ugyan az egyik újságcikk
ről ; hogy „kristálytiszta éleslátása, logikus 
és hatásos felépítése, festői fordulatai és 
szellemes eszmetársításai, világos, friss,, ön
álló nyelve magasan kiemelkedik a korabeli 
vezércikk irodalomból" (68.), —• de Mikszáth 
publicisztikai cikkeiben alkalmazott ábrázo
lástechnikai fogásairól, műgonddal felépített 
szerkesztő módszeréről már alig vesz tudo
mást. Önmagában természetesen nem sokat 
mond az a megjegyzése, hogy 1878-ig „a 
kor sablonos újságírói nyelvét használja" 
Mikszáth, majd utána „nyelvében megmu
tatkozik egy bizonyos egységesebbé válás". 
(57-—58.) Egy-két látszólag esztétikai igényű 
— lényegében azonban fából vaskarika 
megállapítása, mint a „tréfáin keresztül 
gyilkos gúny perzsel" vagy a „humorosan 
éles célzás"-féle szófűzés pedig tájékozatlan
ságra mutat. Helyesen veszi észre a szerző, 
hogy Mikszáth általános ironikus írói maga
tartásán belül a szegedi időszakban a szatíra 
éles gúnyolódásait is használja, de arról 
nem vesz tudomást, hogy a tréfa és a humor 
esztétikai lényege lehetetleníti a „gyilkos 
gúny" alkalmazását* 

Az író szegedi publicisztikájának végső 
megítélését az is nehezíti, hogy a bőséges 
helyi anyaggal szemben túlságosan sovány
nak tűnik az előzményeket és a távolabbra 
mutató következményeket illusztráló doku
mentum. „Feladatunkul tűztük ki részlete
sen megvizsgálni Mikszáth szegedi éveinek 
publicisztikai írói termését, és lemérni ennek 
hatását korábbi és későbbi világnézeti, 
művészi megnyilatkozásaira" — állapítja 
meg Nacsády. (14.) Ennek ellenére az író ko
rábbi politikai állásfoglalásáról és újságírói 
tevékenységéről — amelyhez hozzá lehetne 
mérni a szegedi éveket — nem sokat tudunk 
meg. (Egyébként érdemes megjegyezni, hogy 
Nacsády, aki általában nem fukarkodik a 
feladatok kitűzésével a jelen esetben — két
ségtelen stílushiba következtében — egészen 
lehetetlen követelményt állít maga elé, 
amikor meg akarja vizsgálni Mikszáth 
szegedi publicisztikai termésének hatását az 
író korábbi „művészi megnyilatkozásaira".) 

Részletesebb kifejtést érdemelt volna a 
szerzőnek az az érdekes megfigyelése, amely 
szerint Mikszáth korábbi és szegedi szereplése 
közti különbség a következő : „a jobbára 
személytelen fővárosi újságírás után egy 
sajátos közösség olyan tagjának érezhette 
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magát, akinek egy-egy sora nem pusztába 
kiáltó szó, hanem véleményeket és ellen
véleményeket felkeltő." (30.) Feltétlenül 
növelte volna a dolgozat értékét, ha a fel
dolgozott cikkek hatását a korabeli hírlapok 
visszhangján is leméri. Amikor idézeteiből 
következtet, általában mértéket tart, de 
néha túlságosan óvatos s egy ízben indokolat
lanul merész következtetésre ragadtatja ma
gát. Mikszáth 1879-ben a korabeli politikusok 
és publicisták- nagy többségénél világosab
ban felismeri, hogy a Monarchia „hódító 
háborúinak" — közte az országos közvéle
ményt „lelkesítő" boszniai okkupációnak 
— elengedhetetlen velejárója Magyarország 
„halálvergődése", a halaszthatatlan társa
dalmi problémák rendezésének elodázása. 
Szűk távlatokban szemléli a történelmi ese
ményeket az, aki—Nacsádyhoz hasonlóan — 
ezzel csak a Szeged kapitalizálódásáért 
„aggódó" író igazát akarja bizonygatni. 
(57.) Túlzásnak tűnik viszont az a megálla
pítás, hogy Mikszáthnak a várossal való 
„összeforrottságát" a „szenvedélyes hang" 
(mely egyébként is ritkán előcsillanó keserű 
líraiság csupán) s a „többes első személyű 
igealakok is bizonyítják". (56.) • 

Az első fejezetben az is megmutatkozik, 
hogy a helyesen induló elvi következtetések 
és kritikai megjegyzések félig kiforrott 
stádiumban megrekednek. A polgári irodalom
történet Tisza Kálmán személyes hatásával 
igyekezett magyarázni Mikszáth kormány
pártivá válását. Király István leszögezi 
ugyan, hogy az író és a „dzsentri-miniszter
elnök" nem állt „azonos világnézeti alapon", 
később azonban az általa helyesen bírált 
irodalomtörténészekhez hasonlóan, lényegé
ben azonos fajtájú szubjektív tényezőkkel 
magyarázza Mikszáth politikai pálfordulását. 
Azt bizonygatja, hogy a „ravasz köpönyeg
forgató" „családias malacpörkölt vacsorá
kon" mégtévesztette az írót, ki az „álcázott 
Tiszához állt közel" s nem vette észre „ennek 
az ártalmas politikai kaméleonnak ítéletre 
váró történelmi bűneit". (Király István : 
Mikszáth Kálmán. 1952. 107—107.) Nacsády 
hiteles adatokkal támasztja alá, hogy Mik
száth már 1878-ban „a nagyravágyás tragé
diáját látja" Tisza sorsában, s megjósolja, 
hogy a politikai pályát „mint erkölcsi halott 
fogja elhagyni". Az író szerint ugyanis 
Tisza Kálmán gyakorlati politikája a „bűn" 
útjára tévedt s a „meredek lejtőn most már 
csak lefelé haladhat". (40.) Kétségtelen 
Nacsády igaza, ki az idézet közlése után lap
alji jegyzetbe rejtve említi meg, hogy ha 
„már 1878-ban így vélekedett Tiszáról, 
nem valószínű, hogy bármikor is teljesen 
olyannak látta politikai manőverezéseit, 
amilyennek Király István szerint vélte látni". 
(40.) Mikszáth szegedi politikai állásfoglalása 
több vonatkozásban egybeesik az ellenzéki 



pártprogrammal, hiszen lapja is az „Egyesült 
Ellenzék"' helyi orgánuma. Ennek ellenére 
igen sok gyakorlati és elvi kérdésben „saját 
nézetei" kifejezésre juttatásával nem mindig 
teszi magáévá a párt hivatalos véleményét. 
De a „meddő ellenzékieskedés" bizonytalan 
értékének felismerésében már a későbbi 
nagy politikai fordulatának a lehetősége is 
felcsillan. Nacsády Józsefnek bőséges anyag 
(pl. az általa elhanyagolt „Választási mozgal
mak" c. cikksorozat) állt rendelkezésre ahhoz, 
hogy bemutathassa : Mikszáth kormány
pártivá válásában igen fontos szerep jutott 
a baráti kapcsolatok kiépülése előtt fokozato
san erősödő .objektív hatásoknak, és minde
nekelőtt az író önálló politikai meggyőződésé
ből fakadó politikai feltételeknek. Hasznos 
lett volna, ha Nacsády differenciáltabban 
mutatja be, hogyan jutott el Mikszáth a 
„kiegyezéskori ellenzéki politikus állás
pontjáról az általános társadalomkritika 
álláspontjához" (79.) — még abban az eset
ben is, ha az író „mamelukká vedlésének" 
végső betetőződése a tárgyalt időszak után 
következik be. 

Az első rész végeredményben — bár az 
esztétikai igények minimálisra korlátozása 
s az anyag némi rostálása eleve arra készteti 
a szerzőt, hogy első sorban az elvi szempont
ból pozitív vagy az egyértelműen felhasznál
ható cikkeken keresztül állítsa elénk Mik-
száthot — a „nagy palóc" Szegeden töltött 
két és fél esztendejének politikai nézeteiről 
és publicisztikai munkásságáról az eddig 
legsokoldalúbb és leghitelesebb képet rajzolja 
meg. 

A tanulmánykötet legjobb része Mikszáth 
írásművészetének kialakulásával foglalkozik. 
E második fejezet az író témakörében be
következett változás bemutatása és ábárzoló 
módszerének megfogalmazása után a könnyen 
hozzáférhető 1878 előtti témák újradolgozását 
vizsgálja meg. Jó formaérzékkel — bár szűk 
skálán mozgó esztétikai irányelv alapján —• 
elemzi Mikszáth realista módszerének témá
ban és ábrázolástechnikában jelentkező előre
jutását. Meggyőző műgonddal mutatja be, 
hogy a korábbi népszínműízű parasztaiakjai-
val szemben elsősorban a szegedi valóságá
ban gyökerező jellemekre terelődik az író 
figyelme. Jól érzékelhető példákkal és eszté
tikai következtetésekkkel bizonyítja be, 
hogy a különleges, egyéni szereplöket foko
zatosan váltják fel a város tipikus jellemvoná
sait képviselő figurák. (A színházlátogatók 
stb.) Szemünk előtt pereg le, hogy Mikszáth 
„hogyan teszi meg az első lépéseket a realista 
ábrázolásmód első lépcsőfoka, a tipikus 
megragadása felé". Ezzel párhuzamosan vilá
gítja meg a szerző azt is, hogy a téma változá
sa milyen ábrázolómódszerbeli módosítást 
von maga után, hogy a mikszáthi anekdoták 
általánosító erejük növekedésén át, hogyan 

válnak kuriózumokból írói alkotásokká. Meg
említi a tanulmány azt is, hogy Mikszáth 
művészetében „az írói anyaggyűjtés az 
ábrázoló módszer elmélyülésének" szegedi 
időszakában megfigyelhetjük a „humor, a 
nyelv megélénkülését és színességét". Ezt 
azonban — a lírai hangulat jelentkezésén 
kívül -f- nem vizsgálja meg. 

Ebben a fejezetben emlékezik meg Nacsády 
azokról az értékes írásokról, melyek az író 
eddigi kiadásaiból kiszorultak, s melyekről 
irodalomtörténetírásunk mind ez ideig alig 
vett tudomást. Ezeknek' az apró szegedi tár
cáknak filológiai értékük mellett igen fontos 
elvi jelentőségük is van. Király Istvánnak 
az író eszmei és művészi előrejutásáról val
lott, túlságosan egyenesvonalúvá merevített 
elképzelésével ellentétben ugyanis azt bizo
nyítják, hogy Mikszáth költői kifejlődése az 
általános emelkedésen belül hullámvonalon 
haladt végig. A szegedi évek után nem állandó 
felfeléívelés, hanem égy bizonyos mértékű, 
az írói ábrázolásmód szempontjából is ki
mutatható alászállás következik be. Kár, 
hogy Nacsády ebben az esetben is csak 
„kontúrjaiban" jelzi a fejlődésfolyamat ki
bontakozását. 

Az összefoglaló jellegű zárószakasz a 
gyors áttekintés biztosításával nagyban elő
segíti a tanulmány használhatóságát. Nem 
kétséges, hogy e rövid berekesztés érettebb 
állásfolalást képvisel, mint a kötet tulajdon
képpeni anyaga. Azt ugyan nem mondhatjuk, 
hogy Nacsády mást foglal össze, mint amit 
az utolsó fejezetig írt, de az kétségtelen, 
hogy a szimplifikálás veszélyeit egyébként 
magában rejtő összefoglalás — igen helye
sen — egységbe vonja és sokkal szillárdabban 
megalapozva mutatja ki a Mikszáthot ért 
kétirányú és ellentétes szegedi hatásokat, 
mint azt a dolgozat elolvasása után várhat
nánk. A kötetben ugyanis lényegesen nagyobb 
súllyal szerepelnek a pozitív impulzusok és 
megnyilatkozások, míg a nyilvánvaló negatív 
tényezők a kelleténél jobban elhalványodnak. 

A tanulmányt Mikszáth szegedi éveiben 
megjelent írásainak mindeddig legteljesebb 
bibliográfiája zárja le. Tekintettel az író 
műveinek most folyó kritikai kiadására, 
néhány megjegyzést e viszonylag gondos fel
sorolás is megérdemel. Mindenekelőtt sok 
szempontból tanulságos lett volna, ha közli 
Nacsády, hogy az író által gyűjteménybe 
fel nem vett, aláíratlan közleményeket 
milyen alapon tulajdonítja Mikszáthnak. 
Igaz, elvétve megemlíti, hogy a cikk stílusá
ból felismerhetően Mikszáth írásról van szó, 
a kétséget kizáró stílusjegyek megállapításá
ról, azonban megfeledkezik. (92.) Semmi 
fogódzónk többek között arra nézve, hogy a 
Tárca rovatban 1879-ben megjelent „Fővárosi 
levél" miért Mikszáthé. De az 1878. december 
5-én közölt „á — k —" titkos kézjegy sem 
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feltétlenül írónkat rejti, mert — legalábbis 
első szempillantásra — Ráth Károlyé is 
lehet stb." A dolgozatban jóformán semmi 
nyoma annak, hogy a Szegedi Napló alá-
íratlan, „sablonos" vezércikkhalmazából meg
próbálta volna kiemelni azokat, amelyeket 
Mikszáth írt. így bizony nagyszámú értékes, 
az író eszmei-politikai állásfoglalását meg
világító, jól felhasználható anyagról eleve 
lemondott a szerző. A Rubinyi Mózes által 
Mikszáthnak tulajdonított 1879. január 25-én 
megjelent Tiszáról szóló vezércikk anyagából 
kihüvelyezhetőleg olyan előzményt képező 
cikket kellett írnia Mikszáthnak, amelyet 
a felsorolás nem említ. Filológiai következet
lenségre vall, hogy az 1879. január 16-i 
Irodalom c. aláíratlan cikket Mikszáthénak 
tekinti Nacsády, míg a hasonló típusú, 
azonos című február 4-i közleményt nem. 
Jó adag bizonytalanságot fedezhetünk fel 
főleg a Színház, az Egyéb és az Újdonságok 
c. rovat elbírálását illetően is. 

Nacsády József az írónak a Szegedi Napló
ban megjelent munkáit négy csoportban 
sorolja fel. Látszatra tartalmi, műfaji jegyek 
alapján osztályoz. Elkülöníti egymástól a 
vezércikkekeket, a tárcákat, az elbeszélése
ket és az ún. egyéb cikkeket. A tárcák és 
az „egyéb cikkek" szétválasztása azonban 
lényegében formai jegyek alapján történik, 
s nem is mindig pontosan. Eredetileg nem a 
tárca rovatban jelent meg, de Nacsády 
— nyilván a hiányos cédulázás következté
ben — mégis ott szerepelteti pl. a Horváth 
Gyula, Bismark és a Szegedi Napló, Egy 
jelenet a vész napjaiból, A grószika, Iska 
kisasszony vagy a „mameluk szív" stb. c. 
cikkeket. A tárca rovatban napvilágot látott 
Színészeink és Az utolsó év c. írásokat pedig 
az „egyéb" cikkek közé sorolja. 

Szépszámú minden kétséget kizáróan 
írónkénak tekinthető munka egyszerűen 
kimarad a bibliográfiából. Mikszáth Kálmán 
aláírással mintegy nyolc közleményben jele
nik meg 1880. január 27-e, és február 6-a 
között az Egy híres duda története c. köz
ismert elbeszélés, mely a felsorolásból hiány
zik. Nincs megemlítve a tárca rovatban a 
Mikszáth Kálmán aláírással közölt írások 
közül pl. a Boldácsi bácsi (1878. aug. 13.) 
és a Gyermekszobában (1880. "jan. 1.) című. 
Kimaradt a gyűjteményből az aláíratlanul 
megjelent Az igazi humoristák c. könyv
ismertetés (1879. jún. 21.) s hiányzik az 
Apróságok c. rovatból a II. Kákay Aranyos 
aláírású, (1880. ̂ febr. 5.) valamint a Makói 
tárgyias c. (írta : János) 1880. szept. 
14-én keltezett cikk, melynek álnevét a 
szerző Mikszáthénak tekinti. Csak a vezércik
kekkel kapcsolatban említi Nacsády, hogy a 
közölt cikkgyűjtemény nem teljes, pedig 
számos Mikszáthnak tulajdonítható „egyéb" 
cikk szerzőségét illetően is bizonytalanság

ban vagyunk. A papírkosárból c. (1880. ápr. 
1.) glossza pl. nagyon könnyen származhat 
írónktól, mert a Szegedi Napló közleményei
nek tanúsága szerint Mikszáth szokta fel
dolgozni az olvasók leveleit. Zavarólag hat 
továbbá, hogy egyik-másik cikk datálása 
téves : a Március 15-ike például nem 1880. 
március 15-én, hanem 16-án jelent meg, az 
1880. február 18-i dátummal ellátott Újdon
ságok c. cikk pedig február 15-én látott nap
világot. De az 1880. szeptember 30-i tárcá
nak, valamint a szeptember 10-ére jelzett 
Újdonságoknak a keltezése is hibás. A 
Brezinai akol c. elbeszélés mellől hiányzik, 
hogy szeptember 29 és október. 8-a között 
jelent meg. A pszeudonim és rejtjel fel
jegyzése során is akad egy-két apró elírás. 
Az 1879. március 28-i tárcát aláíratlannak 
jelzi Nacsády, jóllehet a Szegedi Napló közli 
az író álnevét (Kákay Aranyos N. o. 3). 
Az 1879. május 11-i tárca alatt szerepel 
Mikszáth teljes neve, a felsorolásban pedig 
nem. 1880. január 17-én Thaisz Elek cikke 
„fordul* elő" mint Mikszáth kézjeggyel 
(M-th k-n) ellátott írás ; a május 13-i közle
ményből sem derül ki, hogy aláíratlanul 
jelent meg. Az apróbb pontatlan cikkjelzések, 
a rovatcímek gyakori elhagyása mellett elő
fordul egy jelzésnélküli önkényes címadás is. 
(Szegedinum-dánum, 1880. máj. 6.) 

A tanulmány tartalmi és formai áttekint
hetőségét egyaránt elősegíti az, hogy mintf 
a politikai, mind az esztétikai kérdéseket a 
konkrét példák bizonyító erejű idézésével 
együtt tárgyalja. A fogalmak és problémák 
világos megjelölését szem előtt tartó kifejezés
mód a szerző elmélyült műgondjáról tanús
kodik. Színárnyalatokban kevésbé gazdag 
nyelve teketóriátlan egyszerűsége ellenére 
sem száraz, bár egyéni ízt aligha találunk-
benne. Elvétve befolyásolja a mondaivaló 
világos kifejtését az, hogy a szerző Király 
István kitételeleivel egyetértve a tisztázott
nak tekintett fejlődésfolyamatok sűrítése 
helyett a gondolat-láncolat egyik-másik, 
ismertnek feltételezett tagját kihagyja: Nyil
ván a stílus bizonyosfokú nehézkességét s 
egyhangúságát eredményezi, hogy az elvileg 
és filológiailag egyaránt indokolt teljességre 
törekvés közben gyakran azonos értékű, 
vagy egymással rokontermészetű kérdések fej
tegetésénél huzamos ideig kényszerül időzni. 

Aligha lesz haszontalan, ha Nacsády vilá
gos okfejtésre törekvő stílusával kapcsolat
ban is megemlítünk néhány negatív észre
vételt. Egy mű megjelenésének elengedhetet
len feltétele a nyelvi szabályok betartása. 
Sajnos, épp a friss irodalomszemlélettel 
induló kutatóink ügyelnek erre legkevésbé 
s így számos tartalmilag értékes dolgozat 
devalválódik szerkesztéstechnikai és stílus
beli fogyatékosságok miatt. A Mikszáth 
szegedi évei c. kötetben nyoma sincs az 
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önállóságot hajszoló modoroságnak, az erő
szakolt választékosságnak, üresen futó 
mondatok használatának vagya hasonlatok 
bizarr képekbe fullasztásának, de apró 
stíluscsorbák, semmitmondó önismétlések, 
iskolásízű magyarázkodások, rikítóan lapos, 
vagy'indokolatlanul pejoratív szavak —•el
rettentő' példaként — még megjelennek. 
Elvétve bukkanunk ugyan magyartalan, vagy 
egyszerűen hibás mondatszerkesztésre, de 
jelen esetben a szemléltetés szándékával nem 
a telibetaláló kifejezéseket, hanem a szűrőn 
átcsúszott hibákra irányítjuk a figyelmet. 
Nem összefüggéseiből kiragadott ez a nyaka
tekert mondat sem : „Az arcképek közül 
több nem más, mint az illetőről korábban 
írott cikkek éles hangjának enyhítése. (Tisza 
Lajos, Bakay Nándor). A Szeged könyve 
még tovább tompítja őket." (85.) Az illetők 
nem mások, mint a zárójelezett Tisza és 
Bakay; az őket pedig a nyelvi logika törvénye 
szerint az előző mondat alanyára mutat visz-
sza. (!) Furcsa ellentmondásnak hat a 
következő mondat: „A július 20-i Amiből 
egyetlen szó sem igaz c. tárcájában meg
említi az első sokatígérő épületanyagszállít
mányokat, anélkül azonban, hogy ettől 
különösebben meghatódnánk". (64.) Miért 
kellett volna az írónak meghatódnia, hiszen 
nem véletlen, hogy ilyen címen szerepelteti 
a tárca eseményanyagát. Kétértelmű az 
alábbi mondat i s : „Tisza Lajossal való 
kapcsolatát szívélyes barátságnak tűntették 
fel irodalomtörténészeink a múltban. Ez 

nem felel meg a valóságnak." (83.) Forma 
szerint az nem felel meg a valóságnak, hogy 
Tiszához fűződő kapcsolatát barátságnak 
tartották, értelemszerűen pedig az, hogy e 
kapcsolat szívélyes barátság volt. 

A kifogásolható tényezők megvizsgálása 
után aligha állíthatja valaki, hogy igyekez
tünk volna véka alá rejteni a kötet tényleges 
hiányosságait. Igaztalanul Ítélnénk azonban, 
ha nem szögeznénk le, hogy ezek a hibák 
végeredményben nem lepik el a tanulmányt, 
s jórészt apró filológiai pontatlanság követ
kezményei. Azért időztünk el hosszasan a 
tévedések és hiányok boncolgatásánál, hogy 
a kötelező tanulságok levonása mellett rá
mutassunk arra, hogy mennyire szükséges a 
helytörténeti tanulmányok elvi és gyakorlati 
kérdéseinek tisztázása. S talán ahhoz is 
hozzájárultunk, hogy a problémák felelevení
tésével kimozdítsuk azokat a kissé közönnyel 
kezelt nyugalmi állapotból. Meggyőződésünk 
szerint Nacsády József munkája — önmagá
ban is — érzékeny szeizmográfként jelzi, 
hogy az eddig több-kevesebb sikerrel meg
alkotott irodalomtörténeti szintézisek megál
lapításait a részletekbe mélyülő kutatás gaz
dagon árnyalt eredményei hitelesíthetik vagy 
ingathatják meg. Az sem kétséges, hogy a 
szerző helytörténeti kutatásának ereményeit 
összegező műve — gyengéi ellenére is — 
megérdemli az irodalom iránt érdeklődők 
figyelmét, s értékes munkával gazdagítja 
1945 utáni irodalomtörténetírásunkat. 

Szekeres László 
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Szerkesztette Hatvány Lajos, fényképezte : Gink Károly. Bibliotheca, Budapest 1957. 

Két múzsája volt ennek a könyvnek, a 
Literatura és az Urbs : a magyar irodalom 
és Budapest szeretete. Tizenöt élő író1 írta 
meg az elődök otthonainak, lakásainak, lakó
házainak történetét, részben személyes emlé
kek, részben könyvtári, levéltári, hírlaptári 
kutatások alapján. E munkaközösségi vállal
kozás a páros ihlető forrásnak megfelelően 
egyrészt irodalomtörténeti, másrészt város
történeti ismereteink jelentős gyarapodását 
eredményezte. Hogyan lakott, hogyan élt a 
magyar író? Ez a kérdés eddig csak külön-
külön vetődött fel egy-egy író életének a 
feldolgozása során, de mint a vizsgálódás 
tárgya és célja ebben a képeskönyvben kerül 
először a középpontba. Persze ez a cikk
gyűjtemény sem vállalkozhatott arra, hogy 
töviről-hegyire monografikus alapossággal 
megvizsgálja ezt a kérdést, de a kötet színes 

esszéiből és vázlataiból sok kép ragad meg 
az olvasóban, amelyek többségükben azt 
mutatják, hogy a magyar írók legjobbjai 
közül sokan szűkösen, nehéz körülmények 
között éltek, ha, nem éppen kiáltó nyomor
ban, mint Táncsics, Vajda János, Reviczky, 
Nagy Lajos vagy József Attila. „Csak egy
szerű ruhát, tele gyomrot és egy kis meleg 
szobát kívánok és oly boldog volnék, mint 
senkisem" — írja a 19 éves Reviczky Gyula 
egyik barátjának. Majd egy jó félévszázad 
múlva a huszonnégy éves József Attila Éji 
dalával így énekel: 

Néhány éjjelre, padra, kőre 
adjatok nékem fekhelyet 

áldott, mert élek én örökre 
aki egy éjre eltemet. 

1 A kötet munkatársai : Belia György, Füsi József, Hatvány Lajos, Illés Endre, Kellér Andor, Komlós 
Aladár, Kosztolányi Dezsőné, Kovalovszky Miklós, Móricz Virág, Ortutay Gyula, Pásztor József, Somlyó 
György, Stella Adorján, Tóth Eszter, Vas István. Az élők írásai közé felvette a szerkesztő Kosztolányi Dezső 
korábban már megjelent megrázó erejű írását Osvát Ernő haláláról. 
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