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(Második közlemény) 

3. Művészi eszközök és stilizálás 

Az esztétika két egymást kiegészítő tétele szerint minden művészet a valóságot tükröz
teti — és mindenfajta művészi tükrözés stilizált tükrözés; a művészet az életet stilizáltán adja 
vissza. A nagyepikusnál, akinek az életet extenzív bőségben kell ábrázolnia, érdekel bennün
ket maga az írói anyag, az élményforrások, a tapasztalatgyűjtés módja — de érdekelnek 
azok a szűrők is, amelyeken anyagának át kell mennie, hogy regény vagy elbeszélés legyen 
belőle. Milyen e tekintetben az író szándéka? Törekszik-e arra, hogy nyersen a hétköznap 
közelében maradjon, mennyi szubjektivitást engedélyez magának, milyen fokú irodalmiságot 
igényel; eredeti teljesítményébe mennyi hagyományt olvaszt be — ilyen és hasonló kérdések 
merülhetnek fel a konkrét elemzés során. 

Egyszer, egy korai cikkében, Mikszáth is nyilatkozik, a maga játékos módján, élmény és 
megírás viszonyáról műveiben. Teleki Sándornak, az amatőr-írónak bókol A kis húgom virágai
ban (A saját ábrázatomról 20. 1., 1881), s igazabb, jobb írónak mondja önmagánál. „Noha 
én sokkal öregebb író vagyok ő nála, még sincsenek annyi emlékeim, mint neki, aki mit ír, 
előbb átélte s ki sokat élt át, amit meg sem ír, míg én sokat írok, amit át se élek. Könnyű 
neki igazabbnak, jobbnak lenni." A modern realizmus általában megköveteli az elsőrendű, 
személyesen átélt írói anyag' túlsúlyát, s vannak bizonyos követelményei az anyagszerzés 
módja tekintetében is: ismerjük az adatokat a nagy franciák és a nagy oroszok rendszeresen 
végzett, csaknem tudományos jellegű megfigyeléseiről. Mikszáth nem tartozik ehhez a típus
hoz. Nem rendszeresen, inkább ösztönös átéléssel gyűlik az anyaga. „Nem az az író, aki I 
noteszbe gyűjti a téma körül végzett megfigyeléseit, gyűjti könyvekből az adatokat s lesi a 
tájszavakat a nép ajkárói." (Rubinyi.) Viszont a kortársak egybehangzóan azt állítják, hogy 
jó megfigyelő volt. Feszty Árpádné, aki a Jókai-házban ott volt a nagy irodalmi és politikai I 
vendéglátásokon, s aki később le is akarta festeni Mikszáthot, kevéssel annak halála előtt így 
ír róla: „Arcán látszott: szenved azáltal, hogy kénytelen mindent a maga túlzott realitásában 
látni. Kínozta, fájt neki két gömbölyű és mégis beretvaéles szeme." (Akik elmentek, 51. 1.) 
Ugyanezt az éleslátást emeli ki benne Herczeg Ferenc is. „Irgalmatlanul éles szeme mindent 
meglát, keresztülnéz a kőfalon, belelát felebarátai zsebébe és veséjébe. Munkaszünetet nem 
ismerő agyveleje mindent megőröl és elraktároz." Ő maga beszél egy helyen arról: mennyire 
döntők az író életében azok a benyomások, amelyeket gyermekkorában szedett össze. Az 
önkénytelen, ösztönös élménygyűjtés valóban megindul már gyermekkorában: a felvidéki 
falucska és a környező erdők-mezők alakjainak, tájainak bevésésével; folytatódik a gimnazista
évek alatt Selmecbányán és Rimaszombaton; számos eredeti elemet ad a rövid megyei szolgálat 
és ügyvédjelöltködés. Szeged nagy szerepéről megint ő maga tesz vallomást, alkalmasint egy 
kis szépírói túlzással: „Szegedet írtam harminc év óta. Itt szedtem fel az anyagot, amely 
munkáimat képezi." A pesti parlamenti szereplés a tapasztalatok új forrásait nyitja meg, — 
s okkal-móddal alkalmat ad a szemlélet elmélyítésére is. 
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Csakhogy élményszerzésének reális jellege felől éppen a híres Országgyűlési Karcolatok 
ébresztik fel kételyünket. A Pesti Hírlap harmincéves jubileuma alkalmával visszaemlékezik 
arra: hogy lett belőle parlamenti tudósító. Ezúttal nem a kabát-ottfelejtés anekdotája érdekei 
bennünket, hanem az érett író utólagos számvetése és önkritikája: „A Karcolatok írásában 
hovatovább megcsappant a termékenységem, mert minél jobban kezdtem megismerni a Házat, 
a képviselők, miniszterek belső ábrázatát, annál kevesebb lett a megírási anyagom. A termé
kenységnek a tudatlanság a legjobb melegágya. Míg fantáziámból dolgoztam, könnyű volt, de 
most mar csak az igaz vonásokat és a mélyebb megfigyeléseket tartottam érdemesnek megírni. 
Karcolataim tehát nyertek komolyságukban, de vesztettek mulatságos voltukból, s legalább 
négyszer annyi fáradságomba került megírásuk, mint mikor még színes ráfogásokkal cicomáz-
tam fel alakjaimat." (Emi. 582.) Ha Móricz gyaloglásait és Mikszáthnak a parlament folyosóin 
vagy a szabadelvű klubban eltöltött délutánjait és estéit mérlegeljük, azt kell éreznünk: 
Mikszáth élményszerzése, különösen érett korszakában, csak látszólag közvetlen és széles
körű, — valójában egy elég szűk körhöz tapad: képviselő- és újságíró-társaihoz, vendéglői 
törzsasztalának tudós vagy politikus tagjaihoz. Az írói nimbusz nála is olyan helyzetet alakít 
ki, aminőről ő számolt be Jókai-életrajzában: ahol megfordult, mindenki neki hordta az „írói" 
anyagot; minden érdekes történettel őt keresték. „Az ország minden részéből összesereglő 
politikusok százával hordták össze számára a novella- és regény tárgyakat, motívumokat és 
érdekes típusok rajzait" — írja a felesége. Mint láttuk, élőszóban is kitűnő elbeszélő; fiatal 
éveiben a megyén nem is láttak benne mást, mint jókedvű anekdotázót, csípős tréfacsinálót. 
Megint Fesztyné, a Jókai-vacsorákról.: „Sok komoly dologról folyt a szó, de mindennek Mik-
száth-anekdóta lett a vége. A legtudósabb, komolyabb, fontosabb vagy fontoskodóbb emberek 
is elhallgattak, mikor a furcsa görbe száj mozogni kezdett." Ez a közvetlenül megfigyelt 
mozzanat példaszerűen mutatja meg Mikszáth íróművészetének első stilizáló stádiumát. Ha 
érintkezik is a valósággal, öntőforma hgyanánt már eleve készentartja számára az anekdotikus 
kereteket. Már a hozzá áramló anyag is tartalmazhatott, a való élet álarca alatt, sok kész 
elemet az íratlan irodalmiságból: adomákat, vándor-anekdotákat, hagyományos eseteket és 
példázatokat — másrészt benne is ott éltek már eleve a klisék, mese- és anekdota-képletek, 
amelyek a közvetlen élményt magukhoz idomították. Lesz módom még bővebben utalni rá, 
hogy Mikszáth keresetlensége és látszólagos irodalmiatlansága alatt raffinait irodalmiság 
lappang; ez bizonyosodik be anekdotizmusa kapcsán is. Noha elbeszélő modorában minden 
élményszerúvé válik és eredetinek látszik, irodalomtörténészeink számos olyan kölcsönzésre 
mutattak rá, amely a nagy nemzetközi vándor anekdota-kincsre vihető vissza. (György 
Lajos: Tárgytörténeti jegyzetek M. anekdotáihoz, Itk'1932. — Scheiber Sándor: M. K. és a 
keleti folklór; 1. még a Krk. jegyzeteit is.) A stilizáló, csaknem montázs-technikát az olvasó 
észre se veszi; a történet a legnagyobb valószerűség látszatával bír, mint pl. a Bagi uram 
frakkban. A puritán csongrádi parasztnábobbal Mikszáth személyesen is megismerkedett, 
•— de amikor az öreg a neki tulajdonított esetet elolvasta, tiltakozott az ellen, hogy valótlan
ságokat írjanak róla: „Az anyja hitit, mondjátok meg annak a Mikszáthnak, hogy ne irkáljon 
rólam összevissza minden bolondot." Az »egyél ruhám« ui. ősrégi, keleti eredetű vándor-
anekdota, amely a híres tréfacsináló Naszreddin hodz*sa alakjához van kapcsolva. 

Azt természetesen nehéz eldönteni: mi az, ami ebből a —jórészt nemzetközi —kincsből 
irásos úton, esetleg a magas irodalmon keresztül jutott el Mikszáthoz. Az anekdotikus, folk
lór- vagy íratlan jellegű elemekhez ugyanis határozott irodalmi m o t í v u m o k társulnak, 
jórészt olyanok, aminőkre a kaland-romantika kapcsán már kitértem: kihallgatás, leskelődés, 
levél-elfogás, rab-szöktetés, földalatti alagút, különös vetélkedés stb., stb. Jó Mikszáth-ismerők 
«gy-egy művén belül is csőstül ismerik fel azokat a motívumokat, amelyeket ő maga már 
ismételten felhasznált. Rubinyi szerint: kedvelt motívumai mindegyre megismétlődnek, vissza
térnek költészetében: „A fekete város első kötetének első felében a következő kedvelt motívumai 
találhatók: a gyermek-elcserélés, a »Ne félj Mátyás«-motívuma, a vallomásra bíró kísértet, 



az elfelejtett rab stb." A Krk. rámutat a Beszterce ostromából a Szent Péter esernyőjébe 
átkerült azonos motívumokra; általában másutt is számbaveszi az ilyeneket, mint pl. a 15. 
kötetben, a Mindenki lépik egyet jegyzeteiben. 

Ez a félig íratlan, olykor irodalmi motívum- és epikum-kincs tehát az első stilizáló 
közeg Mikszáth írói alkotásfolyamatában — ez még csaknem független az író személyétől. 

| A legfőbb stiHzáló közeg ebben a világban magának az írónak az egyénisége. Mikszáthot nem 
szoktuk a szubjektív epikusok közé sorolni. Még akkor sem okvetlenül személyes, amikor 

ijíelsőszemélyben vagy önmagáról beszél; igazi lírai hangja ritka. És mégis ő az az epikusunk. 
Ajaki a valóságot erősen szubjektív stilizáláson, a maga egyénisége szűrőjén át ábrázolja. Az ő 
( » szubjektivitása nem lírában és vallomásokban tör magának utat, hanem bizonyos élettartal-
Imak, motívumok, hangulatok, különösen pedig bizonyos esztétikai minőségek kedvelésében. 
|Szó van itt egy jellegzetesen mikszáthi, alapjában romantikus életérzésről, amelynek alapját 
a természetességnek, a vitális melegségnek, a naiv bájnak, a közvetlenségnek a kultusza 

/teszi. Nem a nagy szenvedélyek romantikája ez, nem is a pátoszé, hanem az idillé és az inti
mitásé, amelynek gyökerei valahol a 18. században vannak, a rokokó és a korai romantika 
természetélményében — amely aztán Mikszáthban némi biedermeyer-színezettel is gazdago
dik. Nem is annyira humanizmus ez, hanem naiv szenzualizmus és finom romantikus beleérzés, 
amely a maga életanyagát átlelkesíti, vitajizálja; mintha az író valamely virágzó tavaszi tájon 
a sarjadó élet melegét és szagát, a szellő tapintó simogatását érezné. A Jegfőbb esztétikai 
kvalitás: a báj, kontrasztként jól megfér vele a különösnek, a mérsékelten groteszknek változata. 
Mindezek belülről, az író-ember igényeiből, élet- és érzelem-ideáljaiból sugároznak elő — és 
átjárják teljesen az írói anyagot, akárhonnan származik is az. Ezt tekintem én Mikszáthnál 
a mélyebb stilizáló folyamatnak. 

Már a részletekben feltűnik néhány olyan motívum, amelynek nyilvánvalóan szubjektív 
hangsúlya van. A Jókai-féle Senki szigete vágyálmának felel meg az »elrejtett paradicsom«, 
amely vándorol egyik műből a másikba, s rendszerint tündéreket rejt magában (Kísértet 
Lublón, A szelistyei asszonyok, A sipsirica, A fekete város); a Mikszáth-hőst hányszor bájolja 
el, idegenben, utazás közben egy leány, aki valami ismeretlen, idegen nyelven énekel. Ki tudja, 
milyen fiatalkori emlék tör itt elő a maga fájó édességével. — No de ennek a mélyebb stilizáló 
folyamatnak igazi területei: az alakteremtés, meg a téma és a cselekmény kibontakoztatása. 

Rendszerint fiatal leány kerül a bonyodalom központjába. Eddig-is tudtuk, hogy Mik-
száthnak voltaképp csak egy fiatal leány típusa van, ezt vándoroltatja regényről regényre. 
Mindegy, hogy Trnowszky Apolkának hívják-e, Bélyi Veronikának, Kovács Ilonkának, 
Tóth Marinak vagy éppen Sipsiricának. Ennek az angyalian tiszta, naiv hajadon-típusnak 
megvannak az irodalmi előzményei is: a romantikában (nálunk Jókainál), a biedermeyer 
árnyalatú korai realizmusban (főképp Dickensnél, akit Mikszáth is kedves inspiráló olvas
mányai között említ); de alkotójuk lelkében is kellett lennie valami mély, titkolt serdülőkori 
szintnek, amely újra-meg-újra-való megteremtésében találja a gyönyörűségét. Ezek az 
alakok következetesen tartják az éteri szintet; nincs bennük semmi nyers földiesség; könnyed 
bűbájból és gyermekies érzelmekből: odaadásból,parányi büszkeségből,problémátlan egyszerű
ségből vannak összeszőve^A. fő esztétikai hatás, amelyre az ábrázolás irányul, a b á j ; ennek 
azonban megvan az a jellegzetessége, hogy egy kissé mindenképpen külsőleges: nagyobb lelki 
mélységgel, komplikáltsággal, konfliktusokkal nem fér össze. Mikszáth különlegessége az, 
hogy fokozza szenzuális teltségüket, s olykor ha nem is erotikát, de egy kis_ pajkos vitaiizmust 
csöppent a lelkükbe. Mind „megennivalók"; a szoknyájuk suhogása, a hajuk illata makacsul 
üldözi a költőt. Az Akli Búzavirága eleinte fiús típus, afféle kis kobold, majd durcás kislány, 
aztán egyszerre féltékeny nő lesz, fürkész és kíváncsi, hogy végül a szemérmes menyasszonyság
ban állapodjon meg. A fiatal szerelmesek kötődése, amely egymásra-találásukat leplezi és 
leleplezi, nemigen szokott elmaradni; a lány megkérésének színjátéka számos változatban, 
mindig nagy kedvteléssel van kidolgozva. 
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Baj csak akkor támad, amikor Mikszáth ezt a szívéhez nőtt alakot nem a maga helyén 
szerepelteti, — amikor a belőle áradó hangulati hatások ellentétben vannak a mű alkatával, 
és az alaknak az egészből adódó funkciójával. A legkiáltóbb példa: A sipsirica Johankája: 
az ismert naiv, bájos, üde leányalak behelyettesítése a pénzért eladott lány, a főúri barátnő 
s a bányamérnököt boldogító csaló szerető szerepkörébe. „Fitos orra volt, kék szemei szelíden 
világították meg girbe-gurba arcocskáját. Megfoghatatlan, mi volt rajta, ami az embert 
megbűvölte, de volt valami.. . Isten különös módon komponálja össze a női arcokat, odalehel 
valamit és ez a rálehelés teszi meg." „Valami üde szellőcske jött vele az ő perkál szoknyáiban." 
Apolka ez, újabb kiadásban, Otrokócsi Rozália előképe stb. A bökkenő az, hogy ilyen marad 
a csúfos eladás és elbukás közepette is. Előbb megjelenik a hat udvarhölgy: „a mitológia 
tündérei.. . egyik szebb, mint a másik, járásuk, tartásuk mintha zene volna"; jön a „szellő", 
az „árnyék", a „kényelem", a Csongor és Tünde nemtői — s mindeme gyönyörűség kellős 
közepén jelenik meg a Sipsirica, mint az idill betetőzője: „mintha hűs szellő támadna, pedig 
csak szoknyasuhogás, mintha új illatot lehelnének a virágok, pedig csak egy leány közeleg." 
Találkozik Druzsbávaí: „De el is felejtettem mondani, szívecském, milyen szép vagy. Istenem, 
de nagyon szép vagy." A kis „hercegkisasszony", a „napsugárka" pajkos bájjal „mutatkozik 
be" keresztapjának — mindehhez a hangulati előkészítéshez aztán sehogyse illik a hirtelen 
vallomás, amelyet még mindig színez a rokokó Jbáj : „Olyan fehőféle suhant el arcán, mint 
mikor a rózsabimbóra valami elszáradt, keshedt falevél röptében ráveti árnyékát" — s a 
csábító nevét pajkosan súgja a tanár fülébe. „Olyan természetes, gyerekes volt, hogy sírni 
lehetett volna a kedvességén." •— „Látom, hogy a kisasszony még szeretőnek se tisztességes" — 
de najádnak, tündérnek kitűnően megfelel. Az író a maga érzelmi igényéhez stilizálta az alakot, 
de megsértette a realizmus egyik alapkövetelményét: az alak nem funkciójához van idomítva, 
túlkönnyű, romantizált és naivizált ahhoz a szerephez képest, amelyet hordoznia kellene. 
(Még egy kisebb arányú példát: a Beszterce ostroma Estellája minden bizonnyal nem tartozik 
Mikszáth legrokonszenvesebb nőalakjai közé, de a jellegzetes bájból, Mikszáth kackiás asszo
nyainak kedvességéből azért neki is jut eleinte —i nem is kevés. Olyan igéző, olyan kecses 
affektált ártatlanságában, „hogy az ember szerette volna agyoncsókolni"; akár mint lovagló 
nő, akár a parasztasszony-öltözetben „helyes egy jószág".) 

Már a romantika, pláne aztán a dickensi korai realizmus odaállította az angyali hajadon 
mellé férfi-párját, a biedermeyer-ideált: a feddhetetlen, nemeslelkű, tisztességes fiatalembert. 
Ha mármost ez az ismerős pár Mikszáthnál többször megelevenedik is (Agolka—Tarnóczy 
Emil; Veronka—Wibra Gyuri; Piroska—Buttler János; Inokay Mária—Borly Laci; Rozália— 
Fabricius) — a férfialak megmintázásában már nagyobb hajlékonyságot mutat. Olykor egy 
kicsit bohémesíti és operettszerűvé teszi (A beszélő köntös, Akli Miklós), máskor a különc 
„naturbursch" felé közelíti (Az eladó birtok); komolyabb igényű témáiban pedig már szakít 
a konvencióval, esetleg már az angyali hajadont se szerepelteti, vagy éppen a férfi-partnert 
teszi földibbé, reálisabbá, vegyes vagy negatív jelleművé (Noszty Feri; Mindenki lépik egyet). 
Akadnak a férfi-galériában is megismétlődő, sematikus-stilizált változatok, mint pl. a jóságos 
öregek, a durva külső alatt jószívet takargató különcök — de másfelől itt jobban tud szaba
dulni saját sablonjaitól, s megalkot néhány „pártosan" nézett, a realitás határán járó jellemet: 
az apa-Dőry és az apa-Noszty; igen figyelemre méltó ebből a szempontból az öreg Gáli a 
Prakovszkyban. 

Finomabb elemzés persze a zsánerszerű férfialakokon is észreveszi a stilizáló kéz nyomait. 
Az átlagból mindenesetre kiemelkedik Druzsba tanár úr, Mikszáth alakteremtő fantáziájának 
egyik kiemelkedő remeke. Van valami mély lélektani hitelesség abban, ahogy a naiv, őszinte 
moralitásnak ez a képviselője, a kötelesség fanatikusa és az „örök nőiesség" hódoló tisztelője 
harcossá, hőssé nő, belelovalja magát a botrány leleplezésének heroizmusába, s aztán szó
kimondása jutalmaként beleesik a fondor ellenfél csapdájába. De azért kissé mintha ő is kicsiny 
volna a szerepéhez; a hősiességhez adagolt Mikszáth egy-két csöppet, talán a kelleténél is 
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többet, abból a félszegségből és gépies együgyűségből, amely az ő különceinek esztétikai-
jellemtani szempontjából az Achilles-sarkát teszi. Más bonyodalom közepette, de már tiszta 
stilizáltságban képviseli ezt a fajtát az Apró képek tudós ornitológusa. Könnyű észrevenni az 
alakteremtésben akaratlanul is kibukkanó disszonanciát, az esztétikai zavart Ferenc császár
nál (Akli Miklós); felemás szemlélet alkotta meg, felemás hangulatot hordoz. A főirányt a 
mű mesei, naiv alapszintje diktálja; éppen ezért Ferenc a cselekmény folyamán elsősorban a 
mesék jóságos, patriarchális uralkodója, aki minden galibát eligazít és boldoggá teszi a szerel
meseket. De aztán hébe-hóba más szemmel nézi, kissé szatirizálva félszeg, fukar, gépies 
.bürokratának láttatja, az operettfigurához közelíti — megint máskor meg az egyszerű, fáradt 
ember iránt ébreszt még némi rokonszenvet is. A hozzá hasonló alakok is azt bizonyítják, 
hogy Mikszáth az életet erősebben stilizáló művészekhez tartozik; komoly problémái akkor 
adódnak, ha az alakot nem maga teremti meg, hanem készen kapja, és számolnia kell bizonyos 
hagyományokkal; ilyenkor nem mindig tudja a jellemet egységesen átgyúrni, magához ido
mítani. Idevág Ferencen kívül Buttíer János és Görgey Pál is. 

Elemezzük most Mikszáth művészi stilizáló eljárását a másik oldalról: a t é m a 
és a k i ' d o l g o z a s viszonyából. Témaválasztás tekintetében MikszátrTöt nem jellemzi 
kütorrose'rjD Igényesség. TudunlTi magyar és a világirodalomban olyan epikusokról, akik 
egy-egy témához éppen a nehézsége miatt ragaszkodnak, valósággal küzdenek vele, hogy 
formába törjék és a benne rejlő művészi lehetőségeket kibontakoztassák. Mikszáthnak is 
kezeügyébe akad, különösen érett időszakában, egy-egy komoly lehetőségeket ígérő téma: 
a mániákus Pongrácz gróf, Zrínyi Miklós föltámasztása, Buttler János válópere, A sipsirica 
főúri erkölcsbotránya. A két elsőről most legyen elég néhány futó megjegyzés. Legtöbbet 
talán a nedeci várúr furcsa egyéniségével bíbelődik, de előbb-utóbb itt is a Trnovszkyak és 
a szerelmespár romantikus története köti le az érdeklődést. Készülő Új Zrínyiászról ezt ígéri 
Mikszáth: „A középkori szokásokat akarom szembeállítani a mai modern felfogással, mert 
az olvasónak így szembetűnőbb, hogy a világ mennyit változott; bár alapjában a karakterek, 
bizonyos viszonyok közt, mindig ugyanazok voltak. . . A jelenlegi politikai és társadalmi 
viszonyokat, a modern institúciókat akarja rajzolni, hanem a Zrínyi Miklós egyéniségén 
keresztül." Tagadhatatlan, hogy a kész műbe igen sok társadalmi szatíra szorult; csak azt 
érzi az elfogulatlan olvasó, hogy az író ezt az egyáltalán nem tragikus mélységeket burkoló 
szatíráját körülbelül egyenlően osztja el a múlt és a jelen közt. Zrínyi hősiessége, eszmei 
nagysága nincs a műben érzékeltetve; alakja számos esetben kerül úgy fonák helyzetbe, hogy 
az olvasó xajta mosolyog, — ő lesz a szatíra céltáblája. A múlt és jelen elég kicsinyes mozzana
tokban „ütközik össze" — s nagyonis előretolakszik a gáláns szerelmi kaland. Többnyire 
egyszerűen arról van szó, hogy az író ki akarja használni a két kor összehasonlításában rejlő 
komikai lehetőségeket. 

Komoly, eszmeileg súlyos, társadalomtükröztetés szempontjából is jelentős témához 
jutott Mikszáth a Különös házasság esetében. (Esztétikai szempontból harmadrendű kérdés 
az, hogy a témául kapott családi legenda nem vág össze a kideríthető történelmi igazsággal.) 
Életmüvét végignézve: talán ez volt legkomolyabb témája — éppen abban a korban, amikor 
művészi igényessége is növekedőben van. Milyen sikerrel jár a téma megelevenítése? Maga a 
tárgy rendkívül nagy eszmei mélységet bírt volna el — Király István, Mikszáth-monográfiájá
ban, ezt anticipálta is: „az igazi nagy pör, a haladásnak és reakciónak, a sötétségnek és világos
ságnak évszázados pöre." Ha csak magát a témát nézzük, ez lehetőségképpen benne is van. 
„Csodálatos könyv a Különös házasság, az igazi hazafiság -halhatatlan regénye... A nemzet 
haladó múltjának tiszta szép szava szólal meg a cselekményt végigkísérő lírai felhangokban, 
hogy ébressze a századforduló siket és sivár jelenét s minden időben melegítse a jobbratörő 
szíveket." Itt Király hangja emeltebb, mint Mikszáthé; igaz, hogy megszólal a regényben a 
Rákóczi—Kossuth—Napóleon-motívum, a forradalom és szabadságharc motívuma — de 
tisztára csak epizódszerűen, még kísérő akkordnak is alig nevezhető intenzitással — a cselek-

4* 303 



menyben a hazafiság és forradalmiság egyáltalán nem játszik döntő szerepet; nem ekörül 
alakul ki a bonyodalom. Lássuk viszont a világosság és sötétség küzdelmét. Ez már csakugyan 
tengelye a cselekménynek, illetve az lehetne, ha Mikszáth oda tudná emelni. Megvan itt a kész, 
nem ő maga-stilizálta témából következő kettős fogyatékosság, — mindkettő különösen 
jellemző Mikszáthra. Egyik az, hogy a megadott konfliktushoz nem tudja az emberalakokat 
megteremteni, A legigazibb felvilágosultat, Medve doktort még az elején meghalatja; Buttier 
maga megint nem valódi hős, nem viszi vállán a nagy küzdelmet; jószándékú, passzív figura, 
inkább csak szerelmes; jóakarói küzdenek helyette, s egyikük sem árulja el igazában, hogy 
tudatában volna a harc egyénfölötti jelentőségének. Másrészt: a konfliktusból nem is tud igazi 
nagyarányú küzdelmet (poétikai értelemben véve) kibontakoztatni. Minderi lehetősége meg
volna a drámai cselekmény vezetésnek; a regény első harmada: az apa kétségei, Buttler 
fellépése, az alaphelyzet felvázolása mesteri munka, de a válópör története már epikai szem
pontból nem több — krónikánál. A „szentencia", „Császári és királyi napfény", „A kedves 
Pyrker érsek" — inkább csak elmondják a küzdelmet, ahelyett, hogy megelevenítenék, a 
fordulatok gépiesen követik egymást. Emlegeti az ultramontánokat, a klerikálisokat, a reak
ciót — ezek az „eszmei" részletek egy kicsit mintha csak rá volnának varrva a cselekményre. 
— Arra elég utalni, hogy a részletekben meglehetős mértékben érvényesül a Mikszáth-féle 
stilizáció: egy kis mesei báj Dőry Mária alakjára is jut (az alvó Mária) — Buttler és Horváth 
Piroska szerelmi története amilyen harmatos, ugyanolyan szimplán naiv is; a cselekmény 
két nagy fordulatának: az erőszakos esketésnek és a végső kiszabadulásnak megelevenítése 
pedig a legvadabb romantika eszközeivel történik. 

A téma-stilizálás legrikítóbb példája kései alkotás: A sipsirica. A Krk lehetségesnek 
tartja, hogy_va.lamely akkoriban vagy előbb lezajlott erkölcsbotrány adta a téma magvát; 
az is elképzelhető, hogy a leleplezésére irányuló törekvést nem valami kesztyűs kézzel gátolták 
meg: a részleteket ezidőszerint nem ismerjük. A mi mostani kérdésünk: mit hozott ki Mikszáth 
ebből a csírából, milyen szemlélettel elevenítette meg? A cselekmény központi alakja, a cím 
ellenére, nem a leány, hanem az anyja: Jahodovska; igazi ellentét az ő szavai, megjátszott 
anyai önfeláldozása és gálád magatartása között jelentkezik; s az ő alakjához kapcsolódik az 
a félszeg, titkolt szerelem és csöndes hódolat is, amely végülis oly szörnyű csalódást okoz 
Druzsba tanár úrnak, a másik előtérbe állított figurának. Kettejükhöz kapcsolva az író 
— esztétikai szempontból már modernül ható fogással — a voltaképpeni cselekmény elé az 
első részben.egy „előteret" épít; ennek két fő színhelye: a Fehér Páva vendéglő, és a budai 
gimnázium tanári kara. Az eszmeiség szempontjából döntő fonal: Johanka eladása és eltűnése, 
csak ezen keresztül, félig-titkolva, sejtetve jut tudomásunkra; ez viszont átvezet a második 
részhez, és módot nyújt Mikszáthnak arra, hogy a csiklandós történetet, önnön hagyományai
hoz híven, enyhén kalandos utazás és nyomozás segítségével leplezze le. A véletlennek is 
jut némi rész ebből, mert mi lenne, ha a vén kéjenc kastélya nem az örökbehagyott birtokon 
állna? Ez a detektívszerű romantika sem okvetlen alkalmas arra^hogy az olvasó figyelmét a 
fődologra rögzítse. Esztétikai szempontból azonban okvetlenül disszonánsnak kell minősíte
nünk az előtércselekmény egész világát. A Sipsirica végülis lehet vendéglősné lánya, a vendég
lőbe járhat törzsvendégként a gimnázium tanára — de ezen a réven nagyonis szóhozjut 
a hagyományos mikszáthi stilizálás. Teletömi a színteret zsáner-alakokkal, patriarchális idillt 
varázsol a vendéglő udvarára, feltámasztja a kulináris élvezetek kisvárosi-kispolgári világát: 
ezek a színek már hangulatilag sehogyse illenek a témához. Már ti. ha a témát a mélyebb 
cselekménysíkról fogjuk meg, tehát a leány-eladást, a leleplezést és a kegyetlen eltussolást 
vesszük alapszintnek, akkor az életkör, a szereplők, a hangulati hatások látszanak idegennek. 
Fokozottabb mértékben áll ez a második részre — amelyről a leányalakkal kapcsolatban már 
előbb is szóltam. Az eladott leány köré micsoda bűbájos mese-idillt varázsol; hogyan halmozza 
a kedves, behízelgően egzotikus színeket! Mindez bizony egyáltalán nem elfogadható megjele
nítési formája annak a gyalázatnak, amiről valójában szó van. Mikszáth itt lusta vagy kép-
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telén volt a témához szabott konkretizálás teremtésére; mint a Krk kiadás utal rá, egyszerűen 
áttelepíti ide a Beszterce ostromából az Apolka tündérudvarát, szikrát se törődve azzal, hogy 
ideillik-e; sőt ráhalmoz még egy csomó romantikus kellék-motívumot is: a földalatti alagutat, 
a galambpóstát, az elvarázsolt kastélyt a maga ijedelmeivel. Amikor azt olvassuk, hogy 
Johankát kedvenc csemege gyanánt gyerekhússal táplálják, már a fejünket csóváljuk. Ilyen 
eszközei vannak a szende bakfis lezüllésének érzékeltetésére? 

Itt az alkalom, hogy szóljunk a stilizálás legfinomabb, legszubjektívebb oldaláról. 
Nincs abban semmi különös, hogy az alkotó, a műalkotás létrehozója művében megtestesít, 
konkrétan megelevenít bizonyos esztétikai értékeket — minőségeket. (Az esztétikai minőségekre 
nézve 1. Vanszlov könyvét.) Csak rendszeres esztétika vállalkozhatna arra, hogy az esztétikai 
minőségek teljes rendszerét vagy katalógusát összeállítsa; pl. az egyébként már teljesen elavult 
Volkelt-féle esztétika a szépnek, a jellegzetesnek, a rútnak, a tragikumnak, komikumnak, 
fönségnek és bájnak különféle változatait, példákkal együtt, elég bőven kifejti. Nos, minket 
most nem az elméleti alapvetés érdekel. Esztétikai minőségek szempontjából minden műalko
tásnak, minden művésznek megvan a maga egyéni színezete: hányféle változata van pl. a 
komikumnak; a fönségnek, a bájnak; Botticelli fanyar, mélabús bájú angyal- és tavaszi 
tündér-alakjait sohasem téveszthetnénk össze Raffael Madonna-anyáinak földibb bájával. 
Ezek az esztétikai minőségek, hatásformák minden bizonnyal szubjektív gyökerekkel is bírnak 
— mégis a realizmus egyik követelményének érzem azt, hogy az író vagy művész — irodalom
ban természetesen az epikus vagy a drámaíró a maga szubjektivitásának, személyiségének 
alapján és köreiben maradva, ezeket az esztétikai minőségeket is a tárgyból, a témából, a 
maga művészi élményeinek objektív pólusából hozza ki — hogy ezek az esztétikai minőségek 
a küiső valóság, a külső világ átéléséből fakadjanak. Az ilyen esztétikai-hangulati hatások 
valami különös lebegő helyzetben vannak a szubjektivitás és az objektivitás között; mégis 
az olvasó megérzi a különbséget, ha inkább az alkotó személyiségéből sugároznak ki a mondani
valóra. A mi klasszikus realistáink is, éppen a maguk művészi irányzatának talaján, állították 
fel azt a követelményt, hogy a- témából kell a bennerejlő lehetőségekei-k4hflzni. A nagyidai 
cigányok nyers, burleszk komikumának főforrása nyilvánvalóan a cigány-téma és a cigány
élet; a balladahősök tragikumát sem lehet egyszerűen azonosítani Aranynak valamiféle 
tragikus életérzésével. — Nos: Mikszáth szubjektivitása, eeész epikus művészetének elég erős t 
szubjektív tényezője abban nyilvánul meg, hogy témáira, helyzeteire, emberalakjaira több
nyire a maga lelkéből ömleszti rá az esztétikai minőségeket — s nem kívülről, a tárgyból • 
fakasztja őket. Voltaképpeni bizonyítéka ennek az, hogy ezek a minőségek korlátolt számúak 
és könnyen ismétlődnek. A hősietlen korban a groteszk komikummal vagy a naiv, meleg 
bájjal teszi alakjait érdekessé — voltaképpen ezek is romantikus hatások. — A mellékalakok 
enyhén groteszk komikuma, a leányalakok virágszerű bája, a természeti képek hangulati 
bensősége, a vitális melegség, a kaland izgalma stb: a kései Mikszáth kezében már kész recep
tekké válnak. — A fekete várost olvasva már lépten-nyomon a korábbi művek motívumaira 
és hangulati hatásaira gondolunk és emlékszünk vissza. Mikszáthnak néhány nagy élménye 
az, ami így lépten-nyomon előbukkan. 

Az esztétikai hatások oldaláról megismételhető az, amit már az elbeszélő hangnemmel 
kapcsolatban megállapítottam: olyan minőségeket él át, amelyek nem túlsók eszmei terhet 
bírnak el — mint ahogy alakjai sincsenek nagyobb, mélyebb tartalmak hordozására mére
tezve. Kínálkozna a párhuzam Kemény Zsigmond regényhőseivel, Arany balladahőseivel — 
még Móricz egyik-másik alakjával is. Viszont ez a szempont szükségessé teszi, hogy álta
lánosságban szóljunk újból Mikszáth témaválasztásáról.,. Realizmusa egyik fő bizonyítéka 
gyanánt szoktuk tekinteni aztV^ogy^lèTê^Tiœr'szak'aban ismételten hozzányúl a dzsenTri-
témához, nagy művészettel ábrázolja a dzsentri hanyatlását és élŐsdiségét. Az irodalomtörté
nészbe kTíozzá kell tennie, hogy ez.a témakor akkor, amikor Mikszáth hozzányúl, nem vadonat
új a magyar elbeszélő prózában. Alighogy a dzsentrinek, az egykori nemesi osztály új rétegé-
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nek vagy változatának kialakulása érezhetővé válik, már komoly vita zajlik le körülötte a 
hazai publicisztikában. (A nyolcvanas évek elején; az adatokat 1. Rejtő": Iványi Ödön, 70—80. 
1.) A vitában megpendített, nyilvánvalóan erősen életszerű problémák: a pusztuló nemesi 
birtok, a hitel és az uzsora, az eladósodás, az állami hivatalok megszállása, az új életpályákhoz 
való alkalmazkodás hiánya és a ragaszkodás a fakuló dicsőséghez és a hagyományos életmód
hoz, — mindez hamarosan szépirodalmi témává is válik, mégpedig nagyobb koncepciókban 
is. Nem_vjtás, hogy Mikszáth hasonlíthatatlanul nagyobb í r ó i „művészettel merít ebből a 
témakörből, de nem~az~öve~az elsősége vagy az úttörés dicsősége, s ha az esztétikum körén 
kívülről szemléljük ezeket a műveket, a szándék komolyságában és a leleplezés kíméletlenségé
ben, a problémák végiggondolásában is inkább előtte járnak Mikszáthnak, mint mögötte. 
Egyiket-másikat még emlegetjük ezek közül: Beöthy Kálozdy Béláját (1875), Csiky Sisyphus 
munkáját (1892); de az elfeledettek is tanulságosak: Vértesy Arnold: Az ugaroskaráüi köz
birtokosság (1896), A nyomorúság iskolája (1878), Ábrányi Kornél: Régi és új nemesek (1881); 
még a magyar regény két, akkor már eléggé túlélt romantikus veteránja: Pálffy Albert és 
Degré Alajos is igyekszik a maga módján a korral lépést tartani. (Pálffy: A Dabóczy-család 
1896; Degré: A kék vér 1870, Itthon 1877). „El van határozva, hogy e föld régi birto
kosai kipusztuljanak: én esztelenül szembe akartam szállni a végzettel, de most megadom 
magam és nyugodtan, összetett kézzel várom beteljesülését..." „Magasabb kötelességek is 
vannak, mint pénzt szerezni és adósságot fizetni, s e magasabb kötelességek éppen minket 
illetnek születésünknél fogva: Nekünk fenn kell tartanunk őseink dicsőségét, előkelőségét, 
kiválóságát, és első szerepet kell játszani a társadalomban." (Csiky.) A vagyonos házasság, 
mint mentőeszköz már ismert regény-motívum (Pálfy, Vértesy). 

Visszajutunk így előző, futólag kimondott megállapításunkhoz: témaválasztás tekin
tetében nem jellemzi Mikszáthot különösebb igényesség. Azaz: ne tévesszük össze a cselek
mény-érdekességét a téma igényességével vagy éppen' mélységével. Ha a cselekményről, 
a megelevenítő művészi eszközök fátylait levonjuk, ha a regény bonyodalmát" az esetleg; 
hozzáadott közéleti keretből kiemeljük, többnyire az egykori biedermever és romantikus 
igényeket kielégítő témaváz marad a kezünkben. A fő motívum a szerelem (mindig első pillan
tásra !), a bonyodalmat az elválás vagy egymásratalálás adja; gyakori az össze nem illő párok 
motívuma: Hanka és a német ornitológus, Borly Laci és Inokay Mária, Lestyák Mihály és 
Cinna, a cigánylány. Komoly intrika vagy a szó szélesebb értelmében komoly ellencselekmény 
alig is szükséges: a szerelmi fonal rendszerint valami kalandos vállalkozásba szövődik bele, 
esetleg egy előre kitervelt helyzetfikció sodrásába kerül (aminő pl. Borly Gáspár furcsa mentő
akciója) — s ezek támasztanak akadályokat, idéznek elő múló válságokat a szerelmesek közele
désében. 

Ezek a témák nem is alkalmasak különösebb elmélyítésre. Nincs szükség lélektani 
problémák vagy komoly konfliktusok kibontakoztatására. Komoly konfliktuson azt értem, 
amikor hitelesen átélt lelki-jellembeli, erkölcsi vagy társadalmi erők csapnak össze. Megesik, 
hogy egy-egy Mikszáth-műben a szerelmi motívum háttérbe szorul, legalábbis a már említett 
biedermeyer-szerelmespár mellőztetik; a jellemek vagy társadalmi erők harca itt is inkább a 
játékos fikció képét veszi magára (Új Zrínyiász). Marad Zrínyi Miklós és Bobor ezredesné 
gáláns kalandja; Pongrácz István középkori kényúr módjára bebörtönzi a fiatal ügyvédet és 
elválasztja szerelmesétől, majd ő maga kezd a lány iránt öreges ragaszkodást érezni. Az öreg 
Gregorics elrejti vagyonát egy esernyő nyelébe, fia nyomozás közben beleszeret Veronkába és 
lemond az anyagi előnyökről — és így lehetne folytatni a Mikszáth-témák felsorolását. 

Megpróbálom egy pillanatra elképzelni: mi lenne, ha ezeket a témákat a jó öreg Pálffy 
Albert vagy éppen Bajza Lenke mesélné el. Ezeknek és hasonló témáknak a század végefelé 
éppen az a végzetük, ha olyan műfaji keretekbén és olyan írói szemlélettel adják elő Őket, 
amelyek komoly valóságigénnyel járnak együtt. Ilyenkor a giccs elkerülhetetlen. És most me
gint azt a tapasztalatot tesszük: a látszólagos igénytelenség Mikszáthnál szórosa-n-fl9ozoolya4-
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valami magasfokú művészi raffinériával. Tudja Ő, hogy Bélyi Veronika, de még Katánghy 
Menyhért történetét sem adhatná elő Eötvös vagy Balzac modorában. Nem veszi át a témával 
a hangnemet, nem belőle Jbnntaknztqtja_jp- Kevésbé adja át magát a témában rejlő érzelmi 
hatásoknak. Olyan elbeszélő magatartást vesz fel, amely az olvasóra rádiktálja a valóság
igény leszállítását!olvan stilizáló eszközöket alkalmaz, amelyek ímár eleve játékosabb, 
művészileg értve torzítóbb,fa hitelességről tudatosan lemondó epikus atmoszférát teremtenek 
meg: ebben a légkörben a témából adódó érzelmi hatások elrejtve, titkon, a kétely és a kicsi
nyítés játékán át tükröztetve jelennek meg. így éri el azt, hogy olyan témák, amelyek való
szerűbb epikus talajon olvashatatlanok volnának, az ő előadásában a mágikus kor mesélőinek 
bűvöletét árasztják az olvasóra. 

Ennek a varázslatnak jelentős eszköze, a szubjektív gyökerű stilizálásnak egyik fő 
forrása az, amit Mjkg-rátH humorának, szoktunk iieveziitr4ermés,zetêsen ide lehet kapcsolni 
a szélesebb értelemben vett komikumnak más, Mikszáthnál meglevő jelenségeit: a szatírát 
és, iróniát is. Nincs itt a helye, hogy részletes komikum-elméletet adjak. Elég talán annyit 
előrebocsatanom: vannak a nevetségesnek, a komikusnak elsődleges, spontán változatai, 
amelyeket maga az élet termel, mindenfajta író vagy művész közbejötte nélkül. A mindennapi 
élet is, szerencsére, gyakran megnevettet bennünket. A szatirizálás, ironizálás és humorizálás 
már nem spontán változata a komikumnak: emberi viszonyításon alapszik, ̂ értékek és érték
telenségek, erények és gyöngeségek viszonyításán, s — ami számunkra most különösen fontos — 
idővel állandó emberi magatartássá önállósulhat. Vannak „született" szatirikusok és humoris
ták, akik előtt az egész élet a humor és a szatíra tükrében jelenik meg. Különösen a humor 
lehet emberi magatartás, állandó^Jiabituális valami — mégpedig többnyire úgy alakul ki, 
úgy szűrődik le аг-élet viszontagságai nyomán. Valamennyi humorelméletnek azonosak a 
sarkpontjai: előbb konfliktus van, sokféle lehetséges árnyalatban, pólusai: vágyak és valóság, 
emberi értéktudat és erkölcstelenség, idealitás és torz életmozaikok, általában szorongató 
élethelyzet: csapások, bűnök, kudarcok, amelyek nyomasztóan nehezednek a lélekre. A humor
ban, magasabb síkon, ezek a kínos konfliktusok oldódnak fel, nem úgy, hogy önmagukban 
összecsapnak, hanem úgy, hogy a szubjektum föfíbük emelkedik, súlytalanná teszi őket. 
Általában tudjuk, hogy a ..humor"-ban valami könnyes, tragikus elem is van (Arany: „halandó 
létünk cukrozott epéje"; „nevetséges álarcában rejtezett sírás"); azt, hogy a sírás megenyhül, 
előidézheti a lelkierő, a részvét, a szeretet; a torzban, fogyatékosban, tökéletlenben meglátjuk 
és megsajnáljuk az emberit, — a tragikumban a torz, komikus vonásokat — a nagy fájdalmat 
keserű kacagással győzzük le stb. 

Ahány nagy humoristája van a világirodalomnak — mind megannyi egyéni változat. 
Mikszáth fiatalkorában megrögzött tréfacsináló gyanánt mutatkozott be. Kitűnő érzéke van 
az életfa valóság spontán komikuma iránt — ezt bővebben dokumentálni fölösleges. A tréfa-
csinálás, a komikum szándékos felidézése" arra vall, hogy kezdettől fogva hajlamos az élet 
jelenségeinek a nevetésben való feloldására. Humorának előzménye gyanánt föltétlenül ottvan 
nagy pesti letörése: írói öntudatának megcsúfolása, nagy pályakezdő terveinek és roppant 
nagy szerelemből kötött házasságának kudarca. De részint.дет-harcos alkata, részint a kor 
hr>^taLmagáv,a1, h"gy P 7 я З л т о г , kèmiaijjiszetételét tekintve különleges egyéni produktum 
lett/Van is bizonyos skálája: nem éri ugyan el a Swiftek maró szarkazmusát, de vannak keser-
nyésebb hangjai; a másik véglet a Dickens-féléTheleg részvét felé közeledik — gyakori irány
zata a rezignáció, a „minden mindegy, úgysem lehet segíteni" közönye. 

Ennek a Mikszáth-féle humornak aztán — éppen ez a mostani témánk — mjgvan a 
maga stilizáló hatása a/tükröztetett életanyagra, az.ir.ol szemléletre. Önállósodva túl is lép a 
maga hatáskörén, és élményeit általában befolyásolhatja. Álcázza és különös színnel fűszerezi 
a maga lappangó, kicsit szégyellt naiv jóság- és tisztaság-kultuszát, de öncélúságra törve 
kicsinyítő, szkeptikus pletykálkodásra is fordulhat. Éppen a közöny, a rezignáció révén — nem
csak a groteszk, a komikum, a fura figurák iránti meleg részvéttel vegyül össze (Gregorics 
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Pál) — hanem súlytalanító, irrealizáló hatását szélesebb körben gyakorolja. Mint Aranynál 
a Bach-korszakban, elveszi súlyát a csapásnak, a nyomasztó élethelyzetnek — ez mutatkozik 
Mikszáthnak az önkényuralomra vonatkozó emlékeiben — de ugyanígy elveszi súlyát, komoly
ságát annak is, ami hitvány vagy éppen gonosz. Azzal, hogy Katánghyt a humor szemüvegén 
át nézzük, hogy Noszty Feri iránt egy parányi rokonszenvet is érzünk (nem is szólva A gaval-
lérok-ról) — már le van tompítva az éle az emberi hitványságnak és a bűnnek. A humor 
bizony közel sodorja Mikszáthot a morális érzéketlenséghez vagy közönyhöz: az a maga
tartás ez, amely a cinizmus határát súrolja. — Lemérhető' mindezeknek az érvénye alak
teremtésén és cselekménybonyolításán: hiszen ismert dolog, hogy — ami akkor már nem volt 
újság — meglátta és ábrázolta az uralmon levő osztályok hanyatlását — de nem alkotott 
belőlük egyetlen tragikus figurát, egyetlen abszolút gonosz vagy problematikus alakot sem. 

Térjünk most rá művészi eszközeinek —- legalábbis részleges — ismertetésére, s vegyük 
először szemügyre, mint epikusnak, típusaIkotásáu A realizmusra, elemző hajlamánál fogva, 
az ún. sűrítő és kombináló típusalkotás a jellemző; típusainak (ezúttal csak az emberalakjait 
értve) a magja összetett, több vonásból van összegyúrva, s ezt a magot viszonylag változatos, 
gazdag konkretizálás tükrözteti. Példa helyett elég, ha Arany, Kemény, Móricz emberalakjait 
említem. A klasszicizáló irányzatok az elvonó-általánosító típusalkotást alkalmazzák, s elv-
szerűen nem törekszenek a konkretizálás gazdagságára. így keletkeznek pl. a klasszicista 
drámák elvont, a papirosfigurákhoz közeledő, sematikus emberalakjai. 

Mikszáth típusalkotó módszerének gyökereit a romantikában kell keresnünk. EJsőt 
leggyakrabban megfigyelhető lépése: az .elszigetelés (ebben látom a romantikus típusajkotás 
egyik jellegzetességét). A telivér romantikában ezzel egyidejű a másik eszköz, a felnagyítás — 
amely a Mikszáth-féle romantikában már veszít az intenzitásából. Az alakot egyetlen, elszige
telt, uralkodóvá tett lelkierő, érzelem, szenvedély mozgatja — amely éppen egyetlensege révén 
valamennyire fel is van nagyítva. A Nosztyak, a Behenczyek svihákok és élösdiek, Inokay 
báró fatalista és közönyös, Borly Gáspárt a romantikus hűség élteti, a fiatal nőalakokat a 
szerelem, esetleg a féltékenység (A lohinai fű). Tóthné nagyravágyó, semmi egyéb. A szerelmes 
Tóth Mari egy gondolattal bonyolultabb, ő még igényes is, azt akarja, hogy ne a vagyonáért 
szeressék. Férfipárja Tarnóczy Emil, akinek ugyanez a „habókja". — Van ezekben az alakok
ban, ha esetleg nem egyetlen erő mozgatja is Őket, valami képletszerűség: ugyanazon vonások 
legfeljebb más-más arányban adagolva lépnek föl bennük. A beszélő köntös amoroso-jában 
már megvan a későbbi „hősök" léhaságának csírája; hasonló az eset a Két koldusdiákban. 

Megint a típusalkotás romantizáló módjára vall az ismert jellem-fordulat gyakori alkal
mazása. Filcsikből végül mégis kiütközik a részvét, Lapajt a duda-művészetben való büszkesége 
élteti, végül mégis feláldozza a dudáját (ez másfelől mutatja a kapcsolatot a fordulópontra 
épített cselekménytípussal) — Wibra Gyuriból, Marjánszky Mihályból a vagyonszerzés mögül 
kiütközik az önzetlen szerelmes. (Nem tudom, nem esett-e nehezére, hogy Noszty Ferivel nem 
tette ugyanezt. Megtette helyette Harsányi Zsolt.} 

Mégis tagadhatatlan, hogy érett korszakában összetettebb jellemek alkotására törek
szik. Különösebb összetettség még nincs ugyan Noszty Feriben, de az alapjellemet oly sok
oldalúan konkretizálja, hogy a realista színezet tagadhatatlan. Elszigetelés helyett itt már 
inkább a sűrítést érezzük: az osztály különböző egyedi vonásainak egy alakba tömörítését. 
Kopereczky: az együgyűség és ravaszság, szerelem és karrierizmus furcsa keveréke, bár itt 
már megkérdezhetjük: csakugyan összefér-e egy alakban a primitívség és az a fölény, amellyel 
olykor Noszty Ferit oktatgatja? Az öreg Dőryt, az öreg Horváthot is többoldalúan, bőkezűb
ben ruházza fel. A fekete város, noha cselekményét tekintve vadromantikus mozzanatok 
láncolata, — talán valamennyi regénye közt a legnagyobb igényességet mutatja alakteremtés 
dolgában; már Fabricius,a város becsületének fanatikusa, kiemelkedik a Mikszáth-féle amoro-
so-k sorából; különösen kiemelkedő Görgey Pál megformálása: a vélt gyermekcseréhez,, 
ehhez a telivér romantikus motívumhoz fűződő lelki tusait, a gyanú föltámadását, lassú növe-
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kedését, romboló hatását már-már csakugyan realista elhitetéssel ecseteli. Jelei ezek annak a 
növekvő' igényességnek, amelyről alább még lesz szó. A romantikus emberszemlélet jelszava: 
az embert helyettesítő szenvedély, érzelem, modor — ebből igyekszik az összetettebb ember
látás felé fejlődni. Mindezek ellenére még kései korában is szembetűnő, hogy a bonyolultabb 
emberábrázolási feladatok elől kitér. Noszty Vilmát igazán fura helyzetbe hozza: szerelmessé 
teszi, váratlanul megtagadtatja vele érdekből szerelmét, aztán, amikor már férjnél van, össze
hozza egykori szerelmével. Az ebből adódó jellemproblémát aztán egyszerre elejti: Vilma a 
regény további menetében egyszerűen eltűnik a szemünk elől. Abból a néhány célzásból y 
amelyet itt-ott Vilmáról és Malinkáról elejt (Feri a közgyűlés alatt, Vilma betegsége, a fény
képezés) sem az olvasó nem lesz sokkal okosabb, sem a cselekmény kerekebb. Csődöt mond 
az egységes jellemkoncepció Dőry Mária esetében is: nem látjuk, milyenné alakul különös 
házasságában, hogyan reagál a pör fordulataira. 

Még tarkábbá teszi Mikszáth típusalkotásáról és emberszemléletéről alkotott képünket 
az a hasonlóképpen romantikus eljárás, amely a típusból elhanyagolja a mélyebb, egyetemes 
vonásokat — s túlzóan az egyszeriekre .támaszkodik: a különc,-—^sdner-figuráknak se szeri,, 
se száma műveiben; az irodalom is eleget foglalkozott velük. Ő is mondja magáról, mint 
Jókai: „Szeretem a különöst" (Beszterce ostroma); éppen ezért típusok helyett gyakran 
karikatúráidat.fájgól, 'A realizmus, világirodalmi szemhHárBan; szereti alkalmazni a „szürke 
átíig"-ot, az érdektelen mindennapiságot fMíkszáthnál mindenki érdekes, de sokszor éppen 
ritkaságánál, különösségénél fogva. Még az egzotikus íz is gyakran felbukkan; a kései Noszty-" 
ban ott a tatár hercegnő; korán a regionális kolorit, később a törökvilág színei. 

így mondhatjuk: Mikszáth típusalkotása, emberlátása alapjában romantikus, de olykor 
erősebb fealístaHíallamflk l s " g ^ ^ M emberaorazoias, léJekrajz, cselek-
ménymotiváció kapcsán kell szóvátennünk egy gyakori írói eszközét — amely mintegy erejét 
és gyöngeségét egy apró pontba központosítva mutatja be. Talán előbb néhány példát: 
„Érezte ő ösztönszerűleg, hogy a rokoni szeretet kenyérmorzsa — és hogy a szerelem egy kád 
méz, de abba a morzsának nem szabad belevegyülni, mert a morzsa is elveszés a méz is 
megsavanyodik." Ezért nem megy el Fili (Krk. 12. 20—21.) Szaláncra ahhoz a rokonához, 
akinek a feleségébe szerelmes. Nos: a lélektanLtnotiyációt, a cselekvés, a viselkedés magyará
zatát olyasvalami helyettesíti, amit legcélszerűbben^e/daW-uak lehetne mondani. Kényelmes 
kitérő, mert fölöslegessé teszi az olvasó számára a jënëmek"Tlelkiailapotok elemzését — más
részt maximálisan növeli az elbeszélő magatartás hatékonyságát: író és olvasó ugyanazon 
„common sense" síkján, az átlag-bölcseség, a hagyományos szólások és vélemények síkján 
találnak egymásra. — A példázatok, a cselekménybe beleszőtt apró jelképek alkalmazása elég 
gyakori Mikszáthnál, bár természetesen nem éri el a köznyelvi szólások gyakoriságát. Buttler 
Jánost biztatják: van más lány is a világon, nemcsak Piroska, mint ahogy virág is sok van. 
De „mit ér neki a világ minden rétje, minden margarétája, mikor az ő szíve e mellé az egy 
mellé eresztette le gyökereit." Aztán a már erőszakosan megházasított Buttler helyzetét 
igazi menyasszonyával kapcsolatban, tehetetlen vergődését —• a csukott ablakon át az elzárt 
virághoz hiába igyekvő darázs példáján próbálja, mintegy kívülről, érzékeltetni. — A_rjéldázat 
más módon viszont növelheti a cselekményszövés, az események előrevitelének művészi 
technikáját, mint a Noszty-ban: „Az éjek és napok egyszerű fehér és fekete kockák, mint a 
híd padlóin, őrajtuk keresztül lépeget zordonan, kimérten a kiszemelt áldozat felé a rettenetes 
október tíz". Az idő múlásának érzékeltetése mindig módot ad a nagy epikusnak a művész-
kedésre: (Galamb a kalitkában): „Piros foltocskák támadnak az arcokon, valóságos apró 
kerekek... Ezeken a kerekeken tud ám sebesen gurulni az idő." — De éppen, mert a példá
zatokkal az átlag-köztudat szintjére helyezkedik az író — ezzel ki is zárja a mélyebb, meg
különböztető elemzés lehetőségét. 

A 19. század nagyrealizmusa elég meggyőzően bizonyítja, hogy a realista légkör meg-
teremtésének igen fontos eszköze a; környezetrajz. Szoktunk is általában a prózái nagyepikában 
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a „leírások"-ról beszélni, — itt azonban nem a romantika nagy, festői „tabló"-iról van szó, 
hanem arról a környezetről, amely az alakokkal mintegy összeolvadva szerves alkotóelemét 
képezi a cselekménynek. Az is ismeretes dolog, hogy a realizmus egyik változata a tényhal-
mozásra hajlik, csaknem leltárszerűen aprólékos, és nem retten vissza a szürkeségtől, a hétköz
napiságtól. Már az elbeszélő magatartás jellemzésekor megjegyeztük, hogy az élőszóbeli 
előadás szerepe vagy fikciója nem enged teret a szélesebb, aprólékosabb környezet-ábrázolás
nak. Elegendő néhány éles, jellemző vonás a helyszín érzékeltetésére, de néha még ennyi 
sincsen; a Noszty elején Kozsehuba üzleti irodája, ahova Noszty Feri váratlanul belép, éppen 
csak jelezve van; (I. 7.) a vendéglő, ahol a Nosztyak Kopereczkyvel találkoznak, egy-két 
.szemléletes vonással közelebbhozva: „lesétált leányával a »Nagy Szamár« étkező termébe, 
mely alul volt, két rekeszre osztva a vörös és fehér abroszok számára". Csak kései nagy kompo
zícióiban szánja rá magát olykor nagyobb aprólékosságra. Ilyenkor sem a szürke tényhalmozás 
a célja: mint az eszményítő realisták, a jellemzés eszközévé teszi a környezetrajzot; azt mutatja 
meg: hogyan fejezi ki a környezet azoknak az egyéniségét, akik benne laknak. Palojtayéknál, 
ahol a gazda felesége halála után annak anyját vette el, a házaspár körül minden ósdi és el
aggott; amikor Tóthék szobájába vezet bennünket, a cél már előre ki van túzve; ahogy Tóth 
Mihály alakjában van valami különcködés, a szobák fő jellemzője is a „különc Összevisszaság." 
— Ezen a címen azonban már erős engedményt tesz a romantikának: a tarkaságot a groteszkig 
fokozza: a velencei tükör alatt szalmakoszorú, egérfogó masina és egy kosár, amelyben az 
лпуа-macska ül világtalan kölykein stb. Jókai módjára imponálni is akar olvasóinak: Mari 
ruháit Worth híres párizsi szalonjából hozatják Rekettyésre (ez különben Mikszáth sablonjai
nak egyike; szeret ebben a szalonban dolgoztatni); Mari kislánykori arcképét pedig Lenbach, 
a híres müncheni festőfejedelem festette meg. Az embernek még olyan gondolata is támad, 
hogy ami „A gavallérok" számára illúzió, azt a polgár Tóth Mihály valósággá teszi. Romantikus 
vonás az is, hogy a környezet ábrázolásába olykor hol kisebb, hol nagyobb mértékben, egzotiz-
must visz bele: Quendel apó csodakertje; a Victoria regia. 

Éppen ritkaságuk mutatja, hogy nem ezek a pepecselgető ábrázolások az ő kenyere. 
\ Megfigyeléseinek élessége inkább néhány tipikus vonás exponálásában, az összkép lényeg-
I kiemelő plaszticitásában van.. „Nagy hóbunda takarta-a mezőket és az utakat, csak a varjak 
feketéllettek a csillogó fehérségen és a falvak szélein a disznópörkölési helyek." (Noszty.) 
Persze, később az ilyenekben is a sablon felé hajlik; az Akli-ban: „Szigorú, hideg idő volt, a 
föld csonttá fagyva és hóval borítva. A nap csak fénylett, de nem melegített. Oly tiszta volt a 
levegőég, hogy a három lovacska párája szembántó piszkos köd gyanánt gomolygott a szekér 
előtt... A-sehol véget nem érő fehérséget semmi se zavarta, csak az úton messze egy-egy 
elmosódó feketeség, a Szepessy korábban elindult szekerei, meg a faluvégeken a disznópörkö
lések kormos foltjai." — „Jobbról is, balról is, a völgyekben, a fehéren kígyózó dűlőutakon, 
melyek mint az erek kapcsolódnak be az országútba, közelebb, távolabb úri fogatok barnál
lottak. Némelyik olyan távol, hogy szinte egy lassan mászó szarvasbogárnak látszott; a közeleb
bieken színes napernyők mutatták, hogy úri hölgyek ülnek rajtok." (A gavallérok.) 

Valahol ezen a nyomon kell elindulnunk, ha Mikszáth realizmusának problémáját 
kutatjuk. Ha olvasmány-élményünket kérdezzük: tagadhatatlan, hogy van valami különös 
elhitető erő, amelyet érzünk olvasás közben. Nem nevezném realizmusnak — de az, ami az 
olvasót megfogja: .aatiitelesség nevét érdemli meg inkább. Mikszáth csodálatos mű vésetei 
tudja megteremteni műveiben a környezet, az életkör hitelességének benyomását. Meg kell 
mondanunk, hogy ezt a művészetet nemj^találta ki. Olvassuk csak el Arg л y dicsér Р Ш 
Oyadányiról: „Bizonyára a környezetnek, melyben az ily költött alak [a nótárius] él, jár-kél, 
mozog, tárgyismerő s talpraesett rajza igen sokat tesz, hogy magál_az_>aJakQt__is [Mikszáthra 
gondolva: a cselekményt is] oly igaznak fogadjuk el. mint környe7ete. [Valójában nemcsak 
környezet-, hanem cselekménymozzanatokról is van szó.]... Kivált nótáriusa első részében 
meglepő eme körrajz biztossága. Meghatározza a tiszaháti falut, honnan a nótárius kiindul, 

310 



a »kecsegés« Szamos mellől. Lóháton more patrio. Lova Zsufa fakó: felteszi hátára a nyerget 
kulacsát az első kapára köti, iszákját a hermec szíjára. . . . [Elhagyom a részletmozzanatok 
egyrészét.] Nagy Károlyba érvén, megnevezi az utcát, ahova száll egy ismerőséhez. Bélteki 
bort isznak. De a ló dézsából kapja a vizet, nincs válú a kúton. Piricsei kollegája dadogva 
beszél. A Nyírségen keresztül jól él dinnyével. Debrecenben egy szűcshöz száll a Csapó-utcába. 
Lovát pincegádorba kénytelen kötni, mert a szűcs nem tart istállót." És így megy ez tovább 
Debrecenen és a Hortobágyon át. „Hol az apró körülmények ennyire egyeznek az előttünk 
ismeretes valósággal, szinte lehetetlen, hogy a bennök járó-kelő egyén ne legyen vatádi." 
„GVäcTa"nyi az alakítás ez alsóbb régióiban, a környezet biztos rajzában ritka jelességgel 
mozog." Nos, Mikszáth ennek a (hadd nevezzem így!) Gvadányi-realizmusnak a nagvmes-
tere. Figyeljünk meg (a csakugyan számtalan példa közüíy~néTiáhy kiragadottat'. (Egyre már 
előbb utaltam, amikor a törzsasztali elbeszélő jólértesültségéről és otthonosságáról beszéltem.) 

Noszty Feri a beiktatás után beszélni akar Homlódyval. „Nem könnyű volt pedig 
kikecmeregni a nagy tömegből az oszlopos folyosóra... Útközben négyen-öten is elfogták 
Homlódyt valamely ügyben. Mert a régi megyegyűlések részben börze jellegével is bírtak; 
itt találkoztak a megye urai különböző vidékekről koronkint, s vettek, eladtak, csereberéltek. 
Homlódy híres lovakat nevelt, tőle válogattak fogatokat a házasulandó uracsok, a községek 
ugyancsak nála tudakozódtak, van-e eladó csődöre, viszont ő maga itt szerezte be, ami neki 
kellett, teheneket Kajtáry Kelementől, merinói juhokat Balázs Gáspártól, gyümölcsfaolt
ványokat a szenvedélyes pomológus Kapor Andrástól." Amire figyelnünk kell: az általa-) (A-
nosítás és az absztrakció teljes hiánya: helyhez, személyhez van kötve minden, neve,' 
egyedisége van mindennek (természetesen, és ebben van a művészet: költött egyedisége). 

Hosszú példa, éppen ezért nem idézhetem, Noszty Feri somlyai kalandjának és a 
szüreti mulatságnak az előkészítése. Megtudjuk, hogyan jutott szőlőhöz Tóth Mihály, hogy 
találják el a szüret idejét Somlyón, hogy rendezik az iparos ifjak a maguk mulatságát; Findura 
Máté szűrszabómester egyholdas szőlejének reménybeli termését veszik meg: „a bográcsos 
húst nemzetes Tajtiné és Komoráné asszonyok fogják főzni. A zenét Rupi Jóska bandája 
szolgáltatja." Persze, itt is olykor hajszálnyi az átmenet a patriarchális realizmustól a Jókai
féle romantikus halmozásig, 1. pl. a Noszty.-ban a főispán-fogadás előkészületeit. Az ilyen 
mondatok persze: (A fekete kakasból) „Még egy szekeret fogadtak, a Szerednyei Istvánét." — 
„Nem is történt semmi különösebb az úton, hacsak azt nem vesszük, hogy Vernyón a szép 
Horváthyné megállította a szekeret, s egy hatost adott Vincének, hogy élesztőt hozzon (bizo
nyosan kalácsot fognak sütni)" — az otthonosság, a meghittség, a „mi" életünk hp.nyaroását 
tudják állandóan é,b rpn ta rtan' Npm csoda, ha ezen a réven akármilyen idegen téma, motívum, 
vándor-anekdota, kölcsönvett anyag hazaivá válik. E körből a példákat igazán a végtelenségig 
lehetne halmozni. Kik voltak a szegény leány temetésén (A fekete kakas), ki hol talált elhullaj
tott aranyat (Kisértet Lublón), miről ismer rá Feri Velkovics Rozira a szüreti bálon (Noszty) 
stb., stb. Nem sokat bíbelődik ruhaleírásokkal, de mindig tudja,kin milyen ruha van. A sipsiricá-
ban még azt az időt is konkréten kitölti, amíg Druzsba a mérnökre várakozik; más író az 
ilyesmit átugorná. Hadd idézzem még egy remeklését, A beszélő köntösből. Kurucok, törökök 
rákapnak a lányrablásra: „A dúsgazdag Végh Tamás Vica nevű hajadon leányát ragadták el 
egy lakodalomból, mikor ifjabb Nagy Mihállyal a lötyögtetőt járta; éppen javában forgatta, 
mártogatta a legény, s cifrázott, aprózta, resze-riszálta a leányzó, mikor felpattant az ajtó, s 
becsörtettek a Csuda uram huszárai." Az ilyen helyeken megint Mikszáth titkos írói raffinériájá-
nak egy új módszerét érjük tetten. — Mî Hpg. iTnnhow^nmnjTfihnri még nem rpaii-zmng — csak 
lehel.,Jaimak_valamelves mozzanata, külső megjelenése. 

Ennek a „Gvadányi-realizmus"-nak nagy szerepe van a hitelesség, a valódiság légköré
nek megteremtésében. De ha jól figyelünk, ebben_a_légkörben..más, megint jellegzetesen mik
száthi levegő, más elemek is lappanganak, amelyek ezt a reálisként még elfogadható légkört 
más, titokzatosabb, sejtelmesebb, romantikusabb bensőséges fluidummal egyvelítik össze. 
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A környezetrajznak, a tájfestésriek arról a változatáról van szó, amely aprólékos pepecselgetés, 
világosan megrajzolt körvonalak helyett a táj „lelkét", varázsát, globális hangulatiságát 
fogja meg — kapcsolatban a már említett mágikus-animista sejtelmekkel. Mikszáth művé
szetétől elválaszthatatlan ez a romantikus hangulatművészet — amelynek kialakulnak a 
jellegzetes' temai is. Valamennyi közt első az éjszaka, az éjszakai természet, az alvó erdő 
— ezFá nagy élményét számtalan változatban megörökítette —. „Köröskörül mély csend 
volt. Az erdő költészetet lehelt. Néha egy madár mozdult meg a gallyon vagy a fészekben, 
az erdő füvei között egy gyík suhant, s újra csönd támadt. Mintha hallani lehetne a föld párá
ját. . . " (Beszterce ostroma.) „A Vág kéklő vizén ott szaladgál egy ezüst emberi képmás, a 
hold. Mintegy odalehelve reszket a füzek árnyéka a fodros habokon. A parton lobogó tábor
tüzek égnek. A tábortüzek körül marcona alakokra veti fényét, amint kékszegélyű piros 
lángra lobban a megbolygatott zsarátnok. Csend, nyugalom ül azonkívül a tájon, csak egy-egy 
tovaúszó, fával rakott tutaj hallat csobogást, mintha selyem vásznat hasogatnának suhogás
sal." (Uo.) — Még néhány példa: „Eközben sötét lett a szobában. Az este ilyenkor, karácsony 
tájban, nem közeleg méltóságosan, lassan, mint nyáron, hanem egyszerűen leugrik valahonnan 
a padlásról... Dimitri két meggyújtott faggyúgyertyát hozott be s néhány hasábot tett a 
kandallóba. A lángok gyorsan, falánkul csaptak össze az új táplálék fölött, nyalakodtak, 
pattogtak, pöröltek.. ." (Akli.) A hangulatfestés néha 'eljut a hangulatszimbolika határáig: 
„A csibukok füstje kék felhőbe burkolta a társaságot, e kékségből szárnya nőtt a jókedvnek, 
s e szárnyakból hulltak ki apró színes tollak, ötletkék, incselkedések." (A sipsirica.) „Az ablak
üveget egy fehér pillangó verdeste kívülről. Hess! Mit keresel itt? Mit kéredzkedel be? Tán 
valamit hoztál? Az óra kísértetiesen ketyegett a falon. A pillangó pedig csak egyre kopogtatta 
kopott szárnyaival az ablakot." (Beszterce ostroma; a pillangó a nagybeteg Pongrácz ablakát 
verdesi.) 

Nyilvánvaló, hogy nem a szó epikus értelmében vett leírásokról van itt szó; valami 
különös szintézis, rezonancia megy itt végbe: a táj, az éj, a szemlélet ürügyén megint az író 
szubjektív hangulatisága bukkan itt elő, az itatja át a külső valóságot — líra ez, burkolt 
vallomás, amelyben az író ősi, naiv vitalitása és meleg animizmusa csordul elő. Ismétlődő, 
elő-elobukkanó vonások: nagyon mélyről jöhetnek. 

Mégis: ha Mikszáth művészi eszközeit, hatásának forrásait keressük, legfőképpen mégis 
azt kell hangsúlyoznom: az ^művészete elsősorhan az plbp^pipa művészete; ő elsősorban nem 
ábrázoló, nem bíráló, nem szatirikus és nem nagy lírikus, hanem őserejű, páratlan technikai 
szmtû__eJJb£SZ£lo^Amit most röptében szemügyre veszünk: az elbeszélő" technika, az esemény
bonyolításnak, az epikus fonalak vezetésének művészete, a motívumok előkészítése, a fordulat 
felé haladó céltudatos emelkedés, a tetőpont és a megoldás bravúrja. 

Példa gyanánt A sipsiricát szemelem ki, s elemzésében nem leszek tekintettel a téma és 
az eszmeiség már érintett problémáira. Ha tisztán esztétikai szempontból nézzük, magas 
fokon mutatja be Mikszáth elbeszélő művészetét. Már említettem, hogyan alkot az első rész
ben egy emberalakokban gazdag környezetet, amely az eseményfordulatok változatos tükröz-
tetésére, a visszhang megsokszorozására alkalmas. Ez a környezet rezonál a „glóriás", 
önfeláldozó anya viselkedésére oly sokszerű naivsággal — ezen a réven lobbantja fel az író 
fokozatosan a maga iróniáját, amely az utolsó jelenetben éri el tetőpontját. E tekintetben 
Mlniczky a kulcs-alak; az ő ostoba, naiv hiszékenysége nyújtja a legerősebb hangulati kon
trasztot a főcselekményhez. 

A főcselekmény: Johanka eladása, és ennek Druzsba tanár úr révén történő kiderítése. 
Micsoda bámulatos művészettel tudja Mikszáth az olvasót ennek az eseménysornak a fonalán 
vezetni! Az első, Budán játszódó rész, még csak a sejtető utalások láncát fűzi egymáshoz: 
a piperkőc öregúr megjelenése, Johanka csütörtöki kiöltözése, Manusek jóslata („téged is el 
fog adni"), a takarékkönyv, a leány és az öregúr eltűnése, végül Jahodovska fanyalgása, 
amikor kérdést intéznek hozzá. — A második részt aztán egy kissé ad hoc előrántott motívum 



vezeti be: az író az örökségben találja meg azt az eszközt, amellyel éppen Druzsbát tudja 
útnak indítani. Elindul tehát, nem azért, hogy a rejtélyt leleplezze, hanem hogy az örökséget 
megtekintse. Az már a további művészet, hogy a két fonal egy csomópontban fut össze. 
Lassan, de művészi szükségszerűen, apránként, mozzanatról-mozzanatra halad Druzsba és 
az olvasó előre. A megoldásból visszakövetkeztetve, minden jel és nyom megkapja a maga 
jelentőségét: a Victoria regiát ellopják; Druzsba értesül, hogy bánya van Zsámban; a szekér
töréskor éppen a bányaigazgató kocsija szedi fel őket; ott hall először az igazgató fiáról, majd 
a titokzatos kastélyról, amelynek említésére a Gyuri fiú elpirul. Aztán jönnek a titkok: a 
kastély szép „kísértete", a bérlő öregúr, a fejedelmi berendezés („tűz, tűz", mint a társasjáté
kokban; Druzsba kezd gyanút fogni). Aztán haladunk egyre közelebb: a várba nem lehet 
bejutni, de a virág odakerült és Gyuri is odajár be. A tanár úr, a kihallgatott beszélgetés után, 
kierőszakolja, hogy beeresszék. Itt már aztán, a vadromantikus ijedelem-motívumokon, 
majd a tündéri báj motívumain át nyílegyenesen, növekvő intenzitással haladunk a találkozás 
nagy jelenetéig, amely Druzsba számára a teljes leleplezést hozza meg: a Krakkó—öregúr— 
Gyuri-fonál itt megkapja a maga végső csomókötését. Ha az elbeszélésről mint elbeszélésről, 
mesefonalak bonyolításáról van szó, Arany elismerő és csodálkozó szavait kell alkalmaznunk 
Mikszáthra: hogyan tudott ennyi számítással — költeni. (Aki ezt a művészetet egy még nagyobb 
arányú példán akarja tanulmányozni, annak figyelmébe ajánlom a Noszty egyik fő fonalát, 
Tóth Mari alakjának bevezetését a cselekménybe. Nem szükséges a mozzanatokat egyenkint 
felsorolnom; attól a perctől fogva, amikor az öreg Noszty és Kopereczky beszélgetéséből először 
hallunk Mariról, mennyi oldalról van az alakja előhozva, mily lassan érlelődik a helyzet a 
somlai találkozás nagy jelenetéig, amikor Mari elevenen megjelenik Feri előtt. S minden egyes 
mozzanat terveket, szándékokat leplez le, akciókat indít vagy visz előre — s az egész megint 
valami számító ösztönösséggel vág egybe a cselekmény gépezetében.) 

Az írói szemlélet, a világnézet és a művészi eszközök ismerete most már képessé tesz 
arra, hogy összegezzük világképének és írásművészetének romantikus vonásait. 

Romantikussá teszik őt világképének irracionális és relativista sejtelmei, szenzuális-
vitalista hajlamai, naiv életkultusza, a reális társadalmi tényezők romantizálása. Életanyagába 
egzotikus elemek szivárognak be: betyár—török—kalandor-motívumok. Cselekménytípusa 
jellegzetesen romantikus változat, a maga korában már kissé régimódi. Regényei elsősorban 
narratív regények, de azontúl esemény- és nem jellé m regé nyék. A cselekmény elsősorban 
érdekes akar lenni, a külső események dominálnak. Jelentős a színhely- és időbeli változatos
ság, tarka embersorsok összefonódása, fő- és mellékcselekmény polifóniája a kompozícióban. 
{E tekintetben legnagyobb romantikus kompozíciója A fekete város.) A realizmus modern 
változatának művelői tételesen is állást foglalnak az érdekes cselekmény, az .esemény- és 
helyzetkultusz ellen. Már pedig Mikszáth cselekményében ez is, a kontraszt- és meglepetés-

\ kultusz is megkapja a maga helyét. 
További hasonló jellegzetességek: az igénybevett hagyományos romantikus motívumok \ 

nagy száma az elszigetelő, vagy a különc, eg^gdiyjunásjoliat kieiiiidűJJ4malkütás, a romantikus 
szerelemfelfogás, szenvedély- és tisztaságkultusz továbbélése. Romantikusak azok az esz- I 
tétikaj minőségek, amelyek embereiből és történeteiből sugároznak: a báj, a természetesség és 
közvetlenség, a bizarr és groteszk komikum. 

A tizenkilencedik század nyugati és orosz nagyrealizmusának mércéjén mérve, mindez 
elég volna arra, hogy Mikszáthot telivér romantikusnak minősítsük. De nálunk, Jókai országá
ban, a mérce módosul; súlyosabban esnek latba Mikszáth időnkinti társadalombíráló szándékai, 
egyébként nem nagy számmal megalkotott társadalmi típusai, bizonyos akkoriban tipikus 
társadalmi folyamatok ábrázolása. Mindezek a mi irodalmunkban átmeneti, korszakváltó 
jellegűvé teszik őt; azt a nevet adjuk neki, amellyel más irodalmak is jelölik, minden pejoratív 
értelem és leértékelés nélkül, hasonló szerepet betöltő íróikat: Mikszáth r o m a n t i k u j _ 
r e a l i s t a . -
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4. A „Noszty" 

Külön kis fejezetben adom a Noszty tárgyalását, mert ez a regény a legfőbb érv azok
nak a kezében, akik Mikszáthot nagy kritikai realistának tartják. A század elején, két évtizedes, 
imponáló írói népszerűség és közönségsiker után, különös jelenséget veszünk észre Mikszáth 
pályáján: írói igényessége növekszik, az önkritika hangjait kezdi hallatni, elégedetlenkedik 
korábbi műveivel. Az Egyetemes Regénytár Almanachjának 1901-es kötetéhez írt elő
szavában (Emlékezések 670. s. k. 1.) maga ismétli meg, sokban előlegezi szigorúbb bírálóinak 
azt a vádját, hogy tehetségét művészi szempontból parlagon hagyta, s az alkotásnak a köny-
nyebb végét kereste. Ez az előszó már formailag is érdekes: „Anonymus levelé"-t közli az 
író, fiktív levelet önmagához, mintha a saját írói lelkiismeretével vitatkozna. Bizony súlyos 
vádakat vagdal itt a saját fejéhez: fiatal éveiben a tehetségét sekélyes mókázásokra tékozolta; 
felvidéki rajzaiban elsikkadt a lényeg; országgyűlési karcolataiban glorifikálta a léhaságot és 
lejáratta a komoly államférfiakat; hasonlított ahhoz a kertészhez, aki kitűnő kertészkésével 
nem a nagy fákat nyesegette, hanem cirádákat faragott a földön heverő tökökre. „Rajzold 
nekem az élő, lüktető társadalmat, amit körülötted látsz, ez a feladat ! A tükröt akarom, 
amelyben magamat is látom, te pedig elém hozol egy, a tükör rámájáról letört arabeszket." 
Végül mégis kibékül a lelkiismerete: „Ezúttal azonban grácia a fejednek, mert úgyis a hosszú 
lélekzetű munkák jegyében vagy". Az előszó a Különös házasság után, a Noszty előtt íródott; 
észrevehető, hogy a nagy koncepció igénye egyúttal a mélyebb élet- és társadalomábrázolás, 
a realizmus-igény fokozódását is jelenti — szubjektíve; mégpedig nemcsak az eszmei, hanem 
az ábrázolásbeli hitelesség erősebb érvényesülését is. Minden bizonnyal korábbról is talál
hatnánk egy-egy hasonló igényre valló hangot; a Beszterce ostromában elég komolyan veszi 
a főhős egyéniségének, lelkiéletének boncolgatását. 

Annál inkább érdekel bennünket: hogyan, mennyire érvényesül ez a magasabb igény, 
különösen a realizmusé, az előszó után következő első nagy koncepcióban: a Nosztyban. — 
A Nosztyt, Király István könyve nyomán, úgy tekintjük általában, mint Mikszáth kritikai 
realizmusának csúcspontját. Schöpflin, más niegokolással, szintén megállapítja a regény külön
leges helyét Mikszáth életművében: „Ekkor már sokat betegeskedett, az asztma kínozta, s 
ez is hozzájárult kedélye elsötétedéséhez, s részben talán ebből is magyarázható az az ingerült
ség, amely a regény írása közben sokszor kelleténél is jobban megnyomatta vele a tollat — 
semmi más művében nem találjuk ezt meg". Egy másik nyilatkozata szerint a Noszty „olyan 
lett a korabeli vármegyére nézve, mint egy kivégzés". Gondolom, a kor nyelvén ez a mondat 
egyértelmű azzal, mintha a regényt kritikai realistának jelentené ki. 

Azt én magam is vitathatatlannak tartom, hogy az alapkoncepció maga Mikszáth leg
nagyobb arányú előretörését jelenti a kritikai realizmus felé. Az, hogy Mikszáth a Nosztyban 
tudatosan a maga megelőző szintje fölé akar emelkedni, kiviláglik több körülményből. Bizo
nyos fokig már a témaválasztás is efelé mutat, annak ellenére, hogy a törött családi címernek 
a polgári vagyonnal való megfoltozása, mint láttuk, ekkor már nem jelent önmagában újsze
rűséget. Most újszerűvé teszi a koncepció; ennek bemutatására kölcsönkérem Schöpflin szavait: 
„A Noszty fiú már egyenesen hatalmas persziflázsa a dzsentrinek. A családi politika, mely egy 
család zsákmányává, vagy néhány család vetélkedésének harcterévé teszi a vármegyeházát, 
a határtalan léhaság, amelyben feloldódik minden erkölcsi ellenállás, a pénzvágy, amely a 
becstelenséget is magátólértetődőnek tartja, a komoly közdolgoknak léha játékká való süllyesz
tése, a közhatalomnak magáncélokra való felhasználása — ezek azok a jellemvonások, melyek 
a Noszty /m-ból, mint a vármegyei élet jellemző vonásai tűnnek elő. Ez a regény tükröt tart 
a vármegye urai elé."— A komoly igény jele még a befejezés merészsége: az író lemond a happy 
end-ről, s formailag sem követi a fonalat (mint a régibb típusú regények) a teljes kifejlésig, 
hanem befejezi a cselekmény tulajdonképpeni fordulópontján. A főszereplő személyének újsze
rűségéről alább szólok. Az én számomra a Noszty problémája így formulázható meg: vajon 
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megvalósította-e Mikszáth a maga igényesebb célkitűzéseit a konkrét mű egészében, az írói 
szemléletmódban, a konfliktus ábrázolásában, a tényleges alakteremtésben; vajon, túlmenve 
Schöpflin szavain („szatirikus nem lehet el bizonyos torzítás nélkül, Mikszáth ezen a mértéken 
nem megy túl"), item érvényesülnek-e a műben olyan szemléleti formák és olyan stilizáló 
eszközök, amelyek már a realizmussal és a kritikai magatartással nem férnek össze? 

A pletyka-szemlélet nyomai kézenfekvőek; elég csak néhány példa-mozzanatot kira
gadni. Megvannak a pletykálkodás formai sajátosságai, annak jeléül, hogy az író ezt a maga
tartást tudatos művészkedésből, alakoskodásból ölti magára. Kopereczky leánykérése után 
így összegezi a dolgot: „Beavatott nyelvek így adják elő ennek a házasságnak az intim rész
leteit a burleszk komikum mártásában.. ." De másutt meg is nevezi a „beavatott nyelvet": 
„Sajtáryné komaaszonyom meséli.. ." A hivatkozás el is maradhat, azért mégis megérezzük, 
amikor ezek a nyelvek beszélnek: „Hát ez az elmaradt staffirung ! Ehol van ni. No most mond^ 
játok már, hogy Kopereczkyné csak négy szoknyát hozott a házhoz és három hálóréklit." 
A Rágányosok bálján nagy szenzáció lesz: Poltáry alispán nejét is meghívták. „Hogyan, 
hát az egykori kassziros kisasszony, Wild Fanny, ott fog ma táncolni a hajporozott ősanyák, 
grófnők, udvari dámák és történelmi nevű asszonyok képei alatt?" Poltáry ennek az asszony
nak köszönheti a karrierjét, ti. felesége miatt nem fogadta be a jobb társaság, kénytelen volt 
otthon ülni és unalmában képezni magát. „ így lett könyveken hízott elme, s mint ilyen, 
tiszti ügyész, majd aranytollú főjegyző, végre alispán." Hadd sorolom ide azt a néhány lapot, 
ahol maga az író is gyönyörködve ábrázolja a pletyka terjedését, a 25. fejezet elején: „Zách 
Klárának ama bizonyos esete óta nem volt olyan nagy szenzáció Bontó vármegyében, mint 
a Szent Sebestyénbeli éjszaka.. . Gyorsan, mint villámlás, úgy futotta be a vármegyét a pikáns 
hír" — s aztán így még a következő lapokon is: „Pletyka-smaragdok, topázok és sűrű tüzű 
opálok hasadoztak ki" a terjedő hírekből. 

Nos, a pletyka társadalmi tény; ábrázolása lehet a realizmus eleme, a művészi játéka 
ból magáravett pletyka-szemlélet is lehet a társadalombírálata eszköze. Mégis: nagyobb arányú 
alkalmazása részint odavezet, hogy a társadalmi jelenségek felszínén maradunk — másrészt 
a benne rejlő erős stilizálás már felülhaladja a stilizálásnak azt a mértékét, amely a realizmussal 
még összefér. Megvilágításul hadd hivatkozzam a Galamb a kalitkában kettős történetére. Isme
retes, hogy az elsőt, gúnynak, romantika-ellenes paródiának szánva, megírta évekkel előbb; 
aztán komolyba öltöztetve kidolgozta újra s második változatában át is tette a jelenkorba. 
Ebben a modern, a hitványságban tobzódó, csupa-pletyka történetben megírta a mese ellen
meséjét, kiábrándult daccal sújtott a romantikára, nem a realizmus, hanem a torzító ellen-
romantika ostorával. Ily módon érzem én, a Noszty társadalomábrázolásában is — nem annyira 
a realizmust, mint inkább ezt a kiábrándult ellen-romantikát. Noszty Vilma alakja a szemlél
tető példa arra, hogy az író feltámasztja a maga ismert, kedves romantikus értékeit, hogy aztán 
a prózaiságnak, a torzságnak, a kiábrándító szürkeségnek kiszolgáltassa őket. A „Vilma 
kisasszony" szoknyája suhogásával épp úgy magáravonja mindenkinek a figyelmét, mint 
Mikszáth bájos lányalakjai általában: „gyönyörű jelenség volt, nyúlánk, magas termetével, 
finom fehér arcával, melyen valami költői köd borongott" — (közben megjegyezve: a Noszty-
családban inkább Becky Sharp volna otthon); el is indít vele kapcsolatban egy mikszáthi 
szerelmi históriát — végül aztán a szaíííszerű Kopereczkyvel véteti el: a bájos Vilma ásítozva 
fogadja, amikor Kopereczky a kezét megkéri — de igent mond, érdekből. — A rokonokra most 
már könnyű ráakadnunk. Mari és Noszty Feri szerelmi történetében a leány szépsége, naiv 
tisztasága és idealizmusa ugyanúgy van odadobva egy hitvány komplott áldozatául, mint a 
Különös házasságban Buttler és Piroska éterizált szerelme. Mindkét regényben a cselekmény, 
a nagy komplott a romantika síkján mozog, eszközei a kaland-romantika hol szelídebb, hol 
"vadabb kelléktárából valók — de mindezen romantikus intrikának éppen az a hivatása, hogy 
lerombolja az író és olvasó romantikus illúzióit. Talán errefelé lehet az Űj Zrínyiász kulcsát 
is keresni: szétfoszló mese, torzrafordult kaland. A vagyonért, pénzért elinduló kalandból 
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korábban nagy, igazi és főként diadalmas szerelem született meg (Wibra Gyuri—Veronka, — 
Marjánszky Mihály—Erzsike) — a Nosztyban ugyanez a motívum már visszájára fordul. 
Ez az ellen-romantika diktálja a regény befejezését: visszafelé-eszményítés ez, tüntetés az 
idilli megoldás ellen. 

Ami mármost a Noszty cselekményét illeti, nem elég annak a megállapítása, hogy benne 
a kaland-romantika légköre uralkodik; a realizmussal bajosan fér össze, hogy ezúttal is két 
kézzel nyúl bele a romantikus irodalomból ismert, hagyományos motívumok kelléktárába; 
a nagy kalandot csupa kellékszerű elemekből építi fel. Az írói igény egy kicsit feszenghetett 
közben: mintha ő maga is restellené olykor eszközeit. Amikor a sortílai szüreten váratlanul 
Velkovics Rozi is megjelenik, Noszty Feri szájába adva mondja: „Annyi véletlen nem fér 
egy kosárba" ! De a Mikszáth nagy regényébe belefér mindez: a mesei kiindulópont, az hogy 
Mari próbára akarja tenni udvarlóit, mert csak olyanba hajlandó beleszeretni, aki az ó' ideális 
követelményeinek megfelel; következik egy többszáz éves, színpadi eredetű sablon: az úrnő 
és a szobalány ruhát cserél — s az irodalmi hagyomány szellemében rögtön csatlakozik hozzá 
az ellenhúzás, hogy ti. a vállalkozó udvarló is ruhát és szerepet cserél. A kaland légkörét növeli 
a véletlenek szerepe a leleplezésben: Velkovics Rozi megjelenik a szüreten; Feri leleplezésének 
egyik fő mozzanata: a véletlenül ottfelejtett levéltöredék már csaknem a ponyvára emlé
keztet. — A végső kifejtés is a kalandregény technikájára van fölépítve: látjuk az esküvő 
előkészületeit — de arról, hogy Tóth Mihály is (miután nyomozott), készül valamire — csak 
titokzatos mosolyából sejtünk valamit. Maga az utolsó jelenet a romantikus helyzet-kultusz 
jegyében nagy művészettel van fölépítve. A felvonulás színes leírása, a vendégek nyüzsgésének 
ábrázolása közben lassan Feri kerül az előtérbe: az ő türelmetlenségét fokozza, érdekkeltésül, 
Mikszáth; aztán jön a kutatás, a mama eltűnésének észrevevése, végül a nyílt összeütközés 
Tóthtal, s ennek tetőpontján Stromm ezredes megjelenése. Szinte a színpadi rendező kezét 
érezzük: íme, ezt is tudja Tóth Mihály. Természetesen, erős a jókaias színezet; különösen a 
rendíthetetlen nyugalmú Tóth és az egyre inkább dühbe guruló Noszty kettőse emlékeztet 
Jókai nagy jeleneteire. 

No de vajon mennyi köze van a realizmushoz annak, hogy Mikszáth a Noszty előtör
ténetében modernizálja a „három jóbarát" meséjét? A kölcsönös támogatásnak, az önfelál
dozásnak, majd a barátság kipróbálásának motívuma társul itt a „jótett helyébe jót várj" 
morális igazsággal, s egészen mesei módon a fele vagyon átengedésével. Ebben az előtörté
netben összetalálkoznak, mint mesei elemek: a jó föltétlen diadala, a mindent jóra fordító 
véletlenek (hogy találja meg Velkovics az örökségét); a jótevő, aki gonosznak, hitványnak 
álcázza magát: Mikszáth egy kicsit megint restelkedik és mentegetőzik: Tóth Mihály szájába 
ad egy megjegyzést „az ilyen regényekbe illő nagylelkűségi rohamok" ellen. Fura dolog, 
amikor a „realista" regényíró maga is nagyon regényesnek tartja a meséjét. 

A tágabb értelemben vett romantikus íróművészethez tartozik a tárgyak, kellékek 
romantikája. Mikszáth már korai műveiben alkalmazza; valósággal ihletet merít valami külö
nös tárgytól: Lapaj dudájától, Filcsik bundájától, a beszélő köntöstől, a csodatévő esernyőtől. 
A Noszty bonyodalmának elindításában is nagy szóhoz jutnak az öröklött gyöngyszemek és 
a főkötő-őrök; még valami babonás sejtelemmel súlyosbítva: ha a gyöngyök elfogynak, elfogy
nak a Kopereczkyek is. Nem valami vadonatúj motívum a „különös végrendelet" sem: már a 
gyöngyökkel, majd különösen a prágai örökséggel kapcsolatban. A bizarr kikötések, a verseny
futás az örökösök közt, — ennek a Vas Gereben-féle Pörös atyafiak is már késői példája. Angol 
regényekben szokott előfordulni, hogy időnkint egy gutaütés vagy a majoresconak a lóról 
való lebukása okoz változást az örökösök rangsorában. Van egy kis szatíra abban, hogy a 
nemes atyafiak előbb irtóznak az ótestamentumi hangzású keresztnevektől, de majd a pénz 
megszelídíti őket. De még ha számbavesszük is a regény valamennyi szatirikus elemét — velük 
szemben ott áll az a meghökkentő tény: milyen bőségesen és skrupulus nélkül markol Mikszáth 
ebben a csakugyan legtársadalombírálóbb művében is a romantika mesei és kalandos motí-
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vumainak hagyományos kelléktárába. Azzal se védekezhetünk, hogy mindez csak díszítő
elem, külsőség nála: ezek a kellék-motívumok nagyon gyakran épp a cselekmény izületeiben, 
fordulópontjain vannak elhelyezve, s ők viszik előre a bonyodalmat, pl. a ruhacsere vagy Feri 
bejuttatása a Szent Sebestyénbe. Funkciójukkal és nagy számukkal együttesen járulnak 
hozzá a mű valóságigényének olyan mértékű leszállításához, amely annak realisztikus légkörét 
eleve vitássá teszi. 

Gondolom, a Noszty realizmusának legfőbb bizonyítéka gyanánt az emberalakokat, 
a köztük feltalált vagy sejtett társadalmi típusokat lehetne tekinteni. Jogosan-e? Vessünk 
egy pillantást a szereplő-galériára. Ha csak a főalakokat vesszük is, eléggé túltengenék az elszi
geteléssel alkotott típusok: a Noszty-had csak léha és élősdi, semmi más; Mariban az író a 
maga jól ismert mesetündér-naiva-leány-alakját honosította át Bontó vármegyébe. Mint már 
említettem, némi összetettségre törekszik Kopereczky alakjában — de voltaképpen Kéti bará
tunkból sem lesz a maga lábán megálló jellem; véletlenek mozdítják elő, no meg romantikus 
fordulatok. Mint Jókai hőseinek, neki is a megadott helyzet igényétől függenek a szellemi képes
ségei: hol ostoba, hol meglepően bölcs, olykor még Noszty Ferit is ő oktatja ki. Tóthné alak
jában a remek beszéltetés és átképzelés álcázza azt, hogy itt is elszigetelt, embert helyettesítő 
tulajdonságokról van szó. De talán nem is szükséges őrájuk sok szót vesztegetni. A-főalak, 
a„j£gény realizmusának fő bizonyítéka Feri, az élősdi és svihák dzsentri típusa. Hja persze, 
a dzsentri! A maga hanyatlásában és halálraítéltségében. Az „Emlékezések" kötetet lapozva 
akadunk rá egy csaknem egykorú hírlapi cikkre: Szinyei Merse Pálról szól, a festőről, aki egy 
ciklusban képviselőtársa volt Mikszáthnak. Amikor a Pipacsok festményét meglátja: „Elá
multam nagy tehetségén, és felsóhajtottam magamban: micsoda nemes faj ez a mi dzsentrink. 
Megvan abban minden, ami becseset a természet adhatot t . . . A dzsentri gazdagon termeli 
a tehetségeket még a szépművészetek mezején i s . . . Ebben az országban van még egy feltöret
len réteg, a dzsentri-osztály — ahonnan érkezni fognak a mi nagyjaink irodalomban és művé
szetekben." 1904-ből való a nyilatkozat, az érett Mikszáth teszi, aki már eddig körülbelül 
mindent megtudhatott a magyar politikai életből. Tanulságosan vezeti be ez a nyilatkozat 
a regény főalakjának, Noszty Ferinek elemzését, mert hiszen azt vallja, hogy Mikszáthnak 
a dzsentriről alkotott véleménye még ebben a korszakban sem egyértelműen elítélő. Nemcsak 
arról a sokat emlegetett részvétről van szó, amelyet a kihalásra ítélt osztály iránt érez — hanem 
hogy nem is mindig érzi kihalásra ítéltnek. Mennyire megdöbbentőbb (másfél évtizeddel korább
ról) justh Zsigmond személyes élménye a közelgő pusztulásról, s •— bár fogyatékos művészi 
eszközökkel — mennyire más képet fest ő arisztokrácia és művészet viszonyáról! 

Persze tagadhatatlan, hogy Mikszáth az alakteremtésben is újjal, eddigi gyakorlatánál 
komolyabb lehetőségekkel próbálkozik. Két változatban is igyekszik megfrissíteni eddigi együt
tesét : az angyali naiva és a derék fiatalember biedermeyer kapcsolatát. Az egyik párból a nő mu
tat ilyesmit, ti. Noszty Vilma —az ebben rejlő művészi, pláne realisztikus lehetőségeket, mint 
már említettem, nem aknázza ki Mikszáth. A másik párbólTóth Mari a hagyományos alak, de 
Feriben már nem a feddhetetlen ifjú, hanem az álnok és svihák kalandor van melléje állítva. 

Lehet, hogy amikorra Noszty Feri alakját megalkotta, benne már a dzsentri tipikus 
képviselőjét akarta látni; az is nyilvánvaló, hogy a regény realista koncepciójába és szatirikus 
célzatosságába egy negativen jellemzett főhős illik. Mikszáth valóban, már a regény elején, 
nem hagy bennünket afelől kétségben, hogy erkölcsileg hitvány, társadalmilag élősdi figurát 
tervez/Megveti ehhez az alapot már a váltóhamisítással, s folytatja a cinikus házasítási terv 
kieszelésével. Ferinek egy-egy aljas tette utóbb is bekövetkezik: Malinkát egykori szerelme 
férjéhez szerzi be titkárnak; Marival szemben hamis, kétszínű játékot játszik — az ábrándozó 
Mari gondolatait Feriről egyszer, zárójelben így kommentálja: „pedig milyen rút volt, milyen 
közönséges volt, — mi már láttuk." Feri a siker küszöbén egyszerre megbolondul s egy vörös
hajú primadonnának kezd udvarolni; a kompromittálás kieszelésére sem a nagy szerelem idea
lizmusa viszi rá. 
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De ha ennek az alapkoncepciónak a következetes kibontakoztatását keressük a regény
ben, furcsa jelenetek fogják a figyelmünket megragadni. Egyelőre sorjában utalok ezekre: 

A tizenharmadik fejezet vége felé, a Somlóról való menekülés közben, már maga Feri 
aggódik, nehogy „hitvány parthie-vadászattá durvuljon a mai bájos kaland", mert „ez a 
játék már nem megy babba, nemcsak a Mari hozományáról van már szó, hanem az ő szívéről 
is, mely nyugtalanul dobog és hánykolódik." íme! Később, a Palojtay-féle mulatságon, 
ahol a Mari ügy komolyan kezdődik, Ferit a nagystílű szerencsejáték izgalma fogja el — de 
ugyanakkor a környezet fölé emelkedik: „e rosszul öltözött vidéki majmok és falusi bakfisek 
közt" — akik csak a maguk életének nevetséges apróságairól tudnak beszélni. Ezen a születés
napi estélyen Feri alakja határozottan és nem negatív irányba kezd nőni. A vélt sértésre, amely 
egy kedves öreg arisztokratától éri, olyan szellemesen felel meg, hogy mindenki ünnepli, mint 
„kedves fiatalembert", s az öreg gróf „édes szeretettel, szinte büszkeséggel feledte a szemét 
deli alakján". — No és aztán kiderül, hogy Mari udvarlói nemcsak unalmasak és ostobák, 
hanem hitványak, gerinctelenek is: a fiatal Krackner báró pl. megfut a párbaj elől — ilyen 
háttérből Noszty kiemelkedik, rokonszenvessé válik büszke rátartiságával. Ugyanezen az 
estélyen pergeti le Mikszáth kedves színjátékának; a fiatal szerelmesek kötődésének második 
felvonását; itt már az olvasó el is felejti, hogy a dolog frivol képmutatással indult — az akadozó, 
bakfisra és gimnazistára valló beszélgetés során „napsugárból, ködből, naiv bohóságokból 
font kötél-létrán lépegettek az égbe. S útközben úgy nekimelegedett a Noszty szíve, hogy a 
jóság harmatát izzadta ki, restelni kezdte, hogy ilyen alattomos tőrt vetett az ártatlan, kedves 
leánykának." Helyben vagyunk: már dolgozik az a romantikus alak-stilizálás, amelyről az, 
előbb beszéltem. A társadalmi szatírába, ha akarjuk, a társadalombírálatba a mese, a naiv 
idill levegője ömlik be; Noszty alakja színt változtat az író keze alatt: a morálisan negatívnak 
tervezett alakra ráleheli a délceg, férfias szépség és a szerelmes jellem vonásait. Apróságokat 
mellőzve: a nagy jelenetre utalok most, ahol már tökéletes diadalt arat a mikszáthi stilizálás: 
a vadászat közbeni találkozás, az elsőnek játékos megismétlése ez. Az alaphangot már meg
adja a remek természeti kép, az „állat-zsáner": az öreg rókának és fiainak játszadozása, gyakor-
latozása. Noszty, mintha nem is halálraítélt élősdi dzsentri volna, olyan őszintén andalodik 
el az erdei tájon: a madarak nagyon a szívéhez szólnak, „s mennyire megtöltötte szívét édes 
érzésekkel az erdő is." S a természeti kerethez méltóan tiszta, őszinte idill a szerelmesek vallo
mása és egymásratalálása is: Mari és Feri ugyanazon érzelmi szinten mozognak, s a záró táj
képbe, ismert fiatal szerelmespárjaihoz hasonlóan, mindkettejüket belefoglalja az író: „Megin
dultak az erecske mentén s nézték, hogy nő, szélesedik... A patak velők ment, zsémbelt, 
majd morgott, ők pedig hallgattak." Vegyük észre a kifejező többesszámot ! 

Ezek után ne csodálkozzunk azon, hogy amikor legközelebb találkoznak és kezet fognak 
egymással, a két kéz közül „melyik volt forróbb, melyik reszketett jobban, melyik nyúlt a 
másikhoz előbb, ki tudja." Lejátszódik még néhány idillien kötődő jelenet; Feri egyszer a 
keserű megbánásig is eljut — míg végül a lakodalmas menetben látjuk: „Elől Noszty Ferkó 
jött a négyesén... Nem ő maga hajtott, hátul ült most az apja mellett, drága vitézi öltözet
ben, vörös bársonymentében, medvebőr kalpagban, melyről fehér kócsagtoll lengett (hej, de 
szép király lenne belőle)" — a zárójelbe tett mondat természetesen az ún. átképzeléses előadás 
példája, az útszéli bámészkodók gondolatait tolmácsolja — no de az író mégiscsak ráleheli 
főhősére ezt a kedves színfoltot is. Közben szinte hallom az ellenvetést: miért rójuk fel hibának, 
hogy Mikszáth nem alkotott Feriből sematikus figurát, elszigetelt, egy szál-jellemet? Hogy 
színt, összetettséget vitt az alakjába? Csakhogy valójában mégsem erről van szó. Ezen a 
Nosztyn, ahogy előttünk áll, az írói szemlélet következetlensége tükröződik: mivel ellen
szenves vonásait többnyire néhány sorban intézi el, másfelől meg elég sok rokonszenves, 
őszinte emberi érzést önt bele, az eredetileg negatív társadalmi funkciójú figura a regény konk
rét menetében rendeltetésével ellenkező hatásokat kelt az olvasóban. A nem-sematikus ábrá
zolást meg lehet oldani úgy is, hogy az egészében a hitványság felé essék. Nem arról van szó: 
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milyen a Noszty Feri jelleme, hanem hogy sikerült-e az írónak belőle következetes, a koncep
ciónak megfelelő' alakot formálni. A fogyatkozás nemcsak esztétikai jellegű; kárára van az 
eszmeiségnek is, mert az elvszerű ábrázolás és bírálat hiányát sugalmazza. Valójában az törté
nik, hogy Mikszáth nem tudja még e csakugyan legridegebb tónusú regényében sem vissza
fojtani a maga szubjektív stilizáló látását. Elmulasztja a jó alkalmakat arra, hogy Feriből 
valóban a meghökkentően cinikus svihák alakját formálja meg. Pl. az erdei jelenet naiv, 
bensőséges idillje után Feri beszámol az esetről Kopereczkynek. Külső magatartása nyegle 
ugyan („végigvágta magát a dívánon, még a lábait is fölrakta"), s utólag „nevetségesnek és 
ostobának" minősíti a nagy jelenetet — de azért mégis a hatása alatt áll („ha én azt el tudnám 
mondani" — „az akkori hangulat kell hozzá" — »,gyere át Vilmához és mondd el neki az eset 
poétikus részét") — illetve nem dicsekszik, nem kalandhős módjára beszél, nem gúnyolódik 
a történteken — nem éli ki jelleme alaptendenciáit. 

A főszemélyeknél maradva, a Noszty realizmusának egyik fő bizonyítéka gyanánt 
Tóth Mihály alakját szokták tekinteni. Már Schöpflin próbálta ezzel kapcsolatban az író szán
dékát körvonalazni: „A veséig romlott vármegyei gentry-társasággal szemben áll Tóth Mihály, 
a derék iparos. Nagy demokrata, azért ment ki Amerikába, mert ott nincs király. . . Tóth 
Mihály egyedül áll a vagyonára áhítozó éhes rókafalkával szemben... Az ítéletet az egész gentry 
társaságra Tóth Mihály szájába adja az í r ó . . . A becsületes és józan iparos megszégyeníti 
a gentry-társaságot, és magasan fölébe kerül az egész léha rokonságnak." Az itt megütött 
hangot aztán Király István szereli át teljes zenekarra. „Egyetlen alakja volt a regénynek, 
aki szembe mert szállni az úri gazságokkal: Tóth Mihály. Saját magát rajzolta benne Mikszáth. 
. . . Tóth Mihály volt Mikszáth társadalombíráló regényeiben az első plebejus hős, aki nemcsak 
az elbeszélés perifériáján tűnt fel, hanem központi helyet kapott a cselekményben... Tóth 
Mihály polgár volt. Polgár, de nem burzsoá. Polgári munkával, vállalkozásai révén szerezte 
vagyonát. . . Világnézetét a haladó polgári gondolat határozta meg. . . A feudalizmus ellen 
küzdő polgári társadalom embereszményét idézte benne Mikszáth." (A 2. kiadás 339—343. 
lapjairól.) Tehát azonosítja ezt a regényalakot a szerzőjével; véleményei, harca mögé probléma 
nélkül behelyettesíti magát Mikszáthot. Nos, ehhez a harchoz is fér még néhány szó. Igaz, 
hogy Mikszáth rokonszenve kezdettől fogva Tóth Mihály, és a magasabb erkölcsi normák olda
lán áll — Tóth Mihály, Király szerint „a feudalizmus ellen küzdő embereszmény", a Citoyen 
megtestesülése, aki eleve gyűlöli az erkölcsi hitványságot. Mindebből szükségszerűen követ
kezik, hogy ellensége a Nosztyaknak s hogy küzdenie kell ellenük. Az ő műve a nagy megszé
gyenítés; saját lépén fogja meg a vagyonára éhes hadat. De ennek a harcnak van egy nem is 
kicsiny szépséghibája. Hiába járta meg Amerikát, s hiába lakik már néhány éve Bontó vár
megyében — a Nosztyakon csak akkor lát keresztül, ellenszenve és harci indulata csak akkor 
lobban fel, amikor véletlenek sorozata folytán felderíti Feri trencséni előéletét. Eleinte ő is 
rokonszenvezik vele, még hajlandó is lenne lányát hozzáadni — vagyis nem érzi meg eleve 
azt, hogy ő és a Nosztyak alapvetően más anyagból vannak gyúrva, hogy olyan ellenpólusok 
ők, akiknek kezdettől fogva taszítaniuk kellene egymást. Az olvasóban ez csökkenti a küzde
lem szükségképiségének és mélységének érzését, — s ugyanilyen benyomásokat kelt az is, 
hogy a regény eszmeisége: az idealizált, tiszta polgáriság diadala az élősdi dzsentri fölött — a 
kivitelben rendkívül meg van terhelve az anekdotikus kalandromantika anyagával — amint 
erre már Schöpflin is rámutatott. Ugyanő ismerte fel azt, hogy Tóth meggazdagodásának rajza 
a századfordulón tomboló Amerika-lázból táplálkozó, szinte ponyva-jellegű szemléletnek a 
szüleménye. 

Mindez már megtépázza a regény realizmusát, de talán nem veszélyeztetné komolyan, 
ha Tóth Mihály alakja maga, élettörténetével, szerepével, gesztusaival csakugyan a kor való
ságából volna véve — nem pedig a magyar irodalom hagyományaiból. Itt is dokumentálódik 
Mikszáth íróművészetének egyik megvesztegető oldala: amit az olvasó spontán életszerűség
nek vél, az valójában ilyennek álcázott, raffinait magas irodalom. E felismerésünket a Krk is 
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támogatja: jegyzeteiben számos helyen mutat ki a Mikszáth-életműben irodalmi reminisz
cenciákat, különösen Jókaiból. Ezeknek a számát még szaporítani is lehetne: Akli-ban ott 
kísért a Rab Ráby-téma; a császár írásával való visszaélés megvan A cigánybáró-ban; a temp
lomban elhangzó lövés dördülését a Vörös és feketé-ben már hallottuk. S ha a Nosztyra térünk 
vissza: ahogy Kopereczky a megyeszékhelyre való bevonuláskor kijátssza az ellene tüntetni 
akarókat, hasonló fölénnyel vonul be a megyeházára Tolnai Új }őispán-\a vagy Ponthay 
kormánybiztos a Kis királyokban. Olyan esküvő is akad a magyar regényirodalomban, amelyet 
a nemkívánatos vőlegény megcsúfolására rendeznek meg: az az írónk írta meg, akit Mikszáth 
menüettet táncoló elefántnak csúfolt: Kemény Zsigmond a Férj' és nő-ben; ott Kolostory 
Tamás a szenvedő hőse. (Egyik esetben sincs kizárva, sőt valószínű, hogy az irodalmi inspirá
cióhoz reális egykorú benyomások is társultak, mint az elmaradt esküvő az Öreg Ungáréknál 
vagy az 1905-ös megyei ellenállás; lásd errőr a Krk jegyzeteit.) 

Minél közelebbről vesszük Tóth Mihályt szemügyre, annál inkább fölfedezzük a hason
lóságot közte és néhány régi ismerősünk között. Polgár és dzsentri szembeállítása már nem volt 
újdonság a századforduló irodalmában. A témát a kisebb csillagok is megpendítik; még akonzer-
vatív Degré és Pálffy is felvillant egy-egy polgár-alakot, többnyire a nemestől, az arisztokra
tától várja el, hogy polgárosodjon. A publicisztikánkban a 80-as évek elején zajló, már említett 
dzsentri-vita minden bizonnyal még jobban belevitte a témát a köztudatba. 

Van azonban ennél sugalmazóbb mintakép is: Jókai. Az Egy magyar nábob Barna 
Sándora még csak a szerény kezdet; a 70-es években bontakozik ki és ölt regényhős-alakot 
Jókai tisztes kapitalista, tisztes polgár-elképzelése. Lássuk csak az egyes vonásokat: 

Mikszáth: Tóth Mihály bolondja a könyveknek, „ami jó megjelent a könyvpiacon, azt 
menten megszerezte." „A könyveken kívül volt még egy mágnese: a Nemzeti Játékszín. 
Dehogy is maradt volna, el valamelyik előadásról, kivált ha történeti darabot adtak." Tóth 
Mihály szanatóriumi szobájában „az íróasztalon könyvek, Jósikától, Keménytől, Jókaitól." 

Ezt a Tóthot már ismerjük: csakhogy akkor Máté volt a keresztneve, és Jókai tele
pítette bele a reformkor irodalmi életébe: az Eppur si mouve-ban, — Mikszáth mindössze még 
Tseresnyés uram alakjából is átruházott rá egy-egy vonást. A fő a szerep és a motívum azo
nossága: a polgár (akár amerikai milliomos, akár hazai gazdag paraszt vagy pesti kisiparos), 
aki csúffá teszi az arisztokratákat a maga kultúrájával és kultúra-pártolásával. Van hason
lóság a rohamos meggazdagodásban és az életmód puritánságában is. Tóth Mihály virágzó 
gyárakat emel a birtokán: akárcsak Fehér Gyula a „Felfordult világ"-ban; jótékony célra 
adakozik, a nagy vagyona nyomán érzett adósságot így szeretné törleszteni — akárcsak Tímár 
az aranyember. Az, hogy gyárait a modern humanizmus nevében bezáratja — valóban nem 
ér többet a humanizmus mérlegén, mint az anekdota, (Schöpflin mondja annak) — és egy szik
rát se polgári-kapitalista magatartás. Mindenesetre Tímár Mihály a következetesebb: ő az 
egész vagyonát otthagyja, amikor a Senki szigetére költözik. Egyébként mit szólunk a gyárak 
becsukásával kapcsolatban bekövetkezett tömeges munkás-elbocsátásokhoz? Igaz ugyan, 
hogy az agrárkapitalistává átvedlett Tóth progresszív fizetést ad, a béreseknek, juhászoknak 
nyugdíjat, a gazdatisztjeivel tárgyalja meg a gazdaság problémáit — és százalékot ad nekik 
a jövedelemből — akárcsak Berend Iván a bányászainak: az utópia azonos, csak a kivitel más. 
És hogy még több Jókai-visszhang legyen: fiatalkorában még párbajhős is ez a Tóth Mihály, 
mint Berend Iván és mások. Annyit le lehet szűrni: a halódó dzsentrivel a valódi történelemben 
nem ilyen tőkések álltak szemben. Tóth Mihály alakjának nincs is meg a történelmi hitele; 
ahhoz is túl sok romantikát és irodalmi hagyományt ruház rá az író, hogy egy valóban hitt 
társadalmi illúziónak hű kifejezője legyen. A regény keletkezésének korában ez az utópia — 
mint az irodalmi példaképek mutatják — már régen a múlté; a század elejére a magyar társa
dalom osztály-problémái lényegesen más harci stádiumig jutottak el. Mindez bizony erősen 
elveszi az élét annak a bizonyos „gyűlölettől átitatott leleplezésnek", amelyet emlegetni szok
tunk e regénnyel kapcsolatban. 
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A Noszty elemzésének tanulságait egy mondatban összegezem: ez a regény is csak 
mérsékelten alkalmas arra> hogy vele írójának realizmusát alátámasszuk; mindenesetre több 
realisztikus elemmel, de Mikszáth itt is annak a romantikus realistának mutatkozik, aminőnek 
korábbról megismertük. 

János Barta 
MIKSZÁTH-PROBLEME 

II. 

3. Die künstlerischen Mittel. — Die Stoff- und Erlebnisquellen von M. entspringen 
z. T. gewiss persönlichen Erfahrungen; nach übereinstimmenden Aussagen seiner Zeitgenossen 
war er ein guter Beobachter. In der Gestaltung des erlebten Stoffes treten aber starke stilisie
rende Faktoren seiner Bildung und seiner Persönlichkeit zutage. Zunächst der schon erwähnte 
Anekdotismus: er griff zeitlebens literarische Wanderfabeln auf, die er dann meisterhaft 
modernisierte. Dazu kommen die der romantischen Tradition entlehnten Motive, solche hat 
er oft mehrmals in seine Handlungen eingeflochten. Das bedeutendste Medium der Stilisierung 
ist aber seine eigene Subjektivität: sein romantisches Lebensgefühl und seine überaus grosse 
Neigung zu den romantischen Qualitäten der ästhetischen Wirkung. Subjektive, meist jugend
liche Gefühlsideale verkörpern sich in seinen Charakteren, in den stimmungsgesättigten Land
schaften usw. Der subjektive Ursprung enthült sich besonders in den Fällen, wo zwischen 
Thema, Absicht und ästhetischer Qualität eine Inkongruenz besteht. Durch die Stilisierung 
nach subjektiven ästhetischen Qualitäten werden dann seine Themen ideenhaft weniger trag
fähig; hinsichtlich der Themenwahl ist er auch sonst weniger bahnbrechend. Sein Humor 
als Weltanschauliche Einstellung führt auch zur Verringerung des moralischen Gewichts der 
Probleme. — Was nun die weiteren künstlerischen Mittel betrifft, ist die Typenbildung bei 
M. bald romantisch-isolierend, bald realistisch-kombinierend; bekannt ist der häufige Auftritt 
von Sonderlingen. Die realistische Umweltsschilderung weicht den romantischen Stimmungs
bildern. Unleugbar und hochkünstlerisch ist aber bei ihm der Realismus des Details, das 
völlige Fehlen der Abstraktion in der Schilderung der Begebenheiten. M. ist vor allem ein 
hervorragender Künstler des Erzählens: sein Zauber liegt eben in der meisterhaften Behand
lung der Vorbereitung, der Exposition, der Weiterführung und Retardierung der Hand
lungsfäden, in der Kunst der Spannung, Steigerung und Lösung; alle diese Elemente werden 
mit sicherer Hand um das Grundthema konzentriert. Abschliessend ergibt die Zusammen
fassung der gehaltlichen und künstlerischen Werte im dem Gesamtwerk von M. ein Bild 
des romantischen Realismus. 

4. »Per Fall Noszty.« — Um die Jahrhundertwende werden bei M. mehrmals Stimmen 
der Selbstkritik laut: Er erklärt seine bisherige künstlerische Methode für spielerisch und ober
flächlich, und wendet sich ernsteren Problemen und grösseren Konzeptionen zu. Aus dieser 
Zeit stammt »Der Fall Noszty«, — sein bedeutendster Vorstoss in der Richtung des kritischen 
Realismus. Der höhere Anspruch kommt in der Themenwahl und der Konzentration der 
Handlung um einen negativen männlichen Charakter zum Ausdruck. Eine eingehende Analyse 
zeigt aber, dass M. selbst in diesem, mit realistischen Absichten konzipierten Werk seine roman
tischen Neigungen nicht vollständig verleugnen konnte. Er macht reichlichen Gebrauch von 
Motiven des Abenteuerromans, und den Titelhelden stilisiert er unversehens nach dem Muster 
des sympathischen Biedermeier-Jünglings. In der Gestaltung des zentralen Bürgertyps (Michael 
Tóth, der Fabrikant) stützt er sich nicht so sehr auf persönliche Erfahrungen, als vielmehr 
auf traditionelle Charaktere des nationalromantischen Romans. — Die Ambivalenz: roman
tischer Realismus tritt also auch in diesem Werk offen zutage. 
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