
a hibátlan-objektív műegészre irányuló, ko
rántsem kiépült, de jellegzetes vonásaiban 
fennálló magyar klasszicista szemlélettel 
magyarázható-e a 18. század utolsó évtize
deiben is (majd különösen Kazinczy későbbi 
gyakorlatában) erős szövegkorrekció, szerzői 
vagy kiadói javítgatás, melyről Benkő a 
127., 140., 149. lapon s egyebütt is úgy ír, 
mint merőben nyelvi indíttatású (vagy a 
szubjektív gyönyörködést szolgáló) gyakor
latról? Ha innen nézve nyelvfejlődési impul
zusnak látszik, onnan, az irodalmi elvek felől 
tekintve, korszerű poétikai szándék kifeje
ződése a nyelvben, s maga is hat az irodalmi 
nyelvi normának alakítására (irodalmi nyelvi 
norma és klasszicizmus különben, vélemé
nyünk szerint, nagyon_ is bensőségesen füg
genek össze egymással). S fogyatékosnak, 
sőt tévesnek is tartom azoknak az íróknak 
a megítélését, akiket Benkő ,,a norma hiá
nyának ténvébe való belenyugvás"-sal ma
rasztal el (244—46. 1.). Azt mondja róluk, 
hogy éppen nem képviseltek haladó irány
zatot (246. 1.). Nyilván csak norma-tudatuk 
hiányosságai (vagy megállapíthatatlansága) 
alapján állítja ezt, mert nyelvileg Bessenyei 
Sándort pl. éppen nem az elmaradottak típu
sába sorolja (455. 1.). Ami pedig a norma-
tudatot illeti, azt bizony a Györggyel hosszú 
ideig szoros kapcsolatban voít Sándorban 
félreszorította a mondanivaló mohó vágya. 
Irodalmi nyelvünknek „formai" vonásaival 
tudatosan nem sokat törődött, „tartalmi" 
vonásaival — a Benkő által jelzett értelem
ben — annál inkább, s ez kitűnik vallomásá
ból, mely sajátosan egybecsendül a Tarime-
nest író György szintúgy szkeptikusnak tűnő 
vélekedésével (,,ha a gondolatnak sokasága 
benned nem találtatik, nincs mit sem rútul, 
sem szépen írni. . . " ) . Ugyanígy Bartsai 

Az irodalmi élet kezdeti vagy alakuló kor
szakaiban ' egy-egy mű jelentőségét, nem 
vezethetjük vissza tisztán esztétikai okokra. 
Gyakori jelenség az irodalmak történetében, 
hogy a legnagyobb alkotók nem mindig arat
nak sikert; néha éppen azért, mert koruk
nak kegyetlen igazságait tárják fel, vagy 
mert műveltségük, irodalmi formáik messze 
meghaladják az átlagolvasók ízlésének szín
vonalát. Minden ún. átmeneti korszakra 
fokozottan érvényes ez, hiszen a születőben 
levő új igazságai rendszerint nehezen törnek 
utat a tudat világába, s nem egyszer éles 
ellentétbe kerülnek évszázadokon keresztül 
megcsontosodott világnézetekkel, életformák 

Lászlót sem rónám meg (245. 1.) azért az 
egy mondatáért („nem a szókra, hanem a 
dolgokra vigyáztunk"), mert az Kármánnak, 
e vitathatatlanul magas nyelvi öntudatú 
írónak tételével („ne szót vegyünk az üllő 
alá, ne szót kovácsoljunk, — dolgot, ne héjt 
— velőt, ne formát, de valóságot") egyezik 
meg, ugyanazéval, aki oly élesen kelt ki „a 
sok provincializmusok, lokalizmusok" ellen is. 
S ez éppenséggel nem retográd irányba 
mutat. 

Szaporíthatnék a példákat, de együtt
véve sem mennek annyira, hogy Benkő Lo
ránd e kitűnő, az irodalomtörténész számára 
nélkülözhetetlen, művének tanulságait, ered
ményeit bizonytalanná tehetnék. Csupán arra 
akartunk rámutatni e futólagos észrevételek
kel, hogy a komplex feladattal foglalkozó 
nyelvtudósnak értékes munkáját éppúgy fino
míthatja az irodalomtörténeti, esztétikai szem
lélet iránti fogékonyság -— amit különben 
nem akarunk elvitatni Benkőtó'l —, mint 
ahogy az irodalomtörténész vizsgálódásait 
is elképzelhetetlennek tartjuk alapos nyelv
tudományi és nyelvtörténeti ismeretek nélkül. 

Áz említett, irodalomtörténeti jellegű 
fogyatkozások Benkő művét nem alapjaiban 
érintik, csak itt-ott, elszórtan tűnnek fel, 
némely következtetésében. Monográfiájából 
a művelődéstörténész, a stíluskutató s az 
irodalomtörténész igen sok tanulságot merít
het — joggal mondhatjuk tehát Benkő 
Loránd könyvét az utóbbi évek egyik leg
értékesebb, alapozás és távlat tekintetében 
talán legszilárdabb társadalomtudományi 
művének. S ezért indokolt, hogy a bejelen
tett következő kötet elé fokozottan nagy 
várakozással tekintsünk. 

Szauder József 

igazságaival. Ilyenkor a siker pálmáját ért
hetően inkább azoknak ajándékozza az olva
sóközönség, akik összegezői valamiképpen a 
réginek és újnak, akik a hagyományos meg
őrzésével, megszelídítve hozzák az újból azt, 
ami mindenfajta konzervatív megrögzött-
ségen túl is mindenkiben benne él és meg
valósulásra vár, mert az idők, a változás 
igazságai. 

így volt ez Ady, József Attila korában, 
s így volt a 19. szazad elején is, melyről 
szólnunk kell. A kor nagy alkotói, Csokonai, 
Berzsenyi sőt Kazinczy munkássága mellett 
Kisfaludy Sándor művei azért válhattak köz
kedveltté, mert ő volt az, aki „új köntösben 
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Bp. 1961. Akadémiai K. — MTA Irodalomtörténeti Intézet. 446 1. (Irodalomtörténeti Könyv
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adta a megszokott régit" — írja a monog
ráfia szerzője (102. 1.). S ha életművét a 
teljesség igényével készülő, gondos és lelki
ismeretes vizsgálat tárgyául választjuk 
— mint amilyen Fenyő István könyve — 
szükséges, hogy a kutatás és az ítéletalkotás, 
az anyag és a módszer e sajátos adottságok
hoz alkalmazkodjék. Nemcsak arról van 
szó, hogy a korviszonyok, irodalmi, mű
veltségi helyzet kezdetleges fokáról, az 
olvasóközönség ízléséről, igényeiről aka
runk gondosan feltérképezett "rajzot kap
ni — mellyel egyébként Fenyő nem 
marad adósunk —, hanem arról is, hogy 
a vizsgálat elsősorban és mindenekelőtt azt 
hangsúlyozza, ami a korban s az elődök mun
kásságához képest új volt. Sajnos, ez az új 
nem jár együtt minden esetben — Kisfaludy 
Sándornál sem — esztétikai kiválósággal 
vagy végig egyöntetűen nagyszerű írói alko
tásokkal. Épp ezért visszás, ellentmondó 
érzések támadnak bennünk Fenyő köny
vének olvasásakor: amit ui. a korról elmond 
s az író jelentőségéről általában, sokkal meg
győzőbb, mint elemzései, melyeknek mértéke 
és mennyisége egy Csokonai típusú nagy 
alkotó munkásságának taglalásánál lenne 
helyénvaló. Az ilyenféle vizsgálódási mód
szerek azért sem illenek ide, mert maga az 
író is inkább az ösztönös, spontán alkotók 
közé tartozik, szemben pl. az olyanféle 
tudós, tudatos vagy műves költőkkel, aminő 
Csokonai és Berzsenyi volt. Költészetét is 
ez a „filozófiai hajtó erő nélkül is magától 
buzogó, uralkodó, elemi érzés" (Horváth 
János: Kisfaludy Sándor. Budapest 1936. 3.1.) 
határozza meg. Sok esetben ezért nem érez
zük meggyőzőnek a „tudatos" elemek kimu
tatását az írói pálya kialakulásának elem
zésekor (pl.: a szerelmi témák felé fordu
lásánál sokkal inkább közrejátszottak „aktív" 
és viharos szerelmi élményei, mint irodalmi 
tervei). 

A 426. lapon írja a szerző Horváth 
János szép esszéjével kapcsolatban: „Finom 
esztétikai megfigyeléseit az egyes Kisfaludy-
művek tárgyalásánál értékesítettük, s dol
gozatunk koncepciója is az ő Kisfaludy 
összképe marxista továbbfejlesztésén alapul." 
Ami Horváth János művének irodalmi
esztétikai-filológiai kiegészítését, ilí. tovább
fejlesztését illeti, elmondhatjuk, hogy a 
szerző tudományos munkához illő színvona
lon teszi mindezt: adatok kiegészítésével 
(életrajz), részletes elemzéseknél a Horváth 
János megállapításainak finom betartásával 
és kibővítésével (pl. a költői kifejezésben, 
képekben megnyilatkozó „párhuzamosító és 
ellentétezö játék" [Horváth János] jegyeinek 
kimutatásában), helyenként pedig tisztelettel 
vitázva,egyes tételeivel (pl. a Boldog Szerelem 
esztétikai magasabbrendűségének kérdésé
ben). 

Ami azonban a koncepció „marxista 
továbbfejlesztését" illeti, némely kérdésben 
vitáznunk kell a szerzővel. A Kesergő Szere
lem tárgyalásával foglalkozó fejezet elején 
olvassuk: „A Kesergő Szerelem tudósítás, 
figyelmeztetés a nemesi életforma erős meg
ingásáról a maga kora társadalmához, tra
gikus megjelenítése egy pusztulásnak induló 
osztály kétségek közt hányódó érzelem
világának." (98. 1.) A nemesi osztály a szá
zadforduló idején még korántsem „pusztu
lásnak induló" osztály, hiszen nálunk 
— erről sok szó esett már — mind a felvilá
gosodás mozgalmának idején, mind a tár
gyalt nyelvújítási korszakban, polgárság 
hiányában a nemesség a társadalmi haladást 
vezető osztály, s még inkább az lesz a reform
korban. Az 1795—1825 közötti időszakasz
ban, mely politikai szempontból a gyarmati 
elnyomás kora, majd az ellentétek kibonta
kozásáé s a készülődésé, ez az osztály is új 
feladatok és megoldatlan problémák elé kerül. 
Korántsem arról van itt szó, hogy megindul 
a pusztulás útján, hanem sokkal inkább 
arról, hogy szembe kell néznie az új, szüle
tőben levő polgári társadalom jelenségeivel, 
eszméivel és követelményeivel. Messze van 
még az az idő, amikor világossá válik, hogy 
ez a polgári fejlődés létalapjaiban ingatja 
majd meg rendíthetetlennek vélt, társadalmi, 
politikai és gazdasági bázisukat, csaknem 
egy évszázad telik el, amíg az irodalomban 
megjelennek a tragikusan vagy éppen iro
nikusan ábrázolt dzsentri-hősök Mikszáth 
és a századforduló irodalmi műveiben. Most 
még, a 19. század hajnalán a jelenségek 
észrevételéről van szó csupán, melyre az írók 
alkotói karakterüknek megfelelően, külön
féleképp reagálnak. Egy azonban minden 
alkotónál közös: egyéni magatartásukban s 
így műveikben is az egyéni, érzelmi régiók 
felé fordulnak érdeklődésükkel, a morális, 
szubjektív problémák válnak fontossá mun
káikban. Kisfaludyt, ki teljes egészében elfo
gadja a rendi világ törvényeit, a költő-
attitüd szubjektív magabiztossága s az ebből 
fakadó költészet kapcsolja a századforduló 
problémáihoz és irodalmához. „Bátran, nyíl
tan képviseli az új irodalom-fogalmat: vilá
giságnak, poétaságnak semmiféle tudományi, 
erkölcsi vagy hasznossági ürügyet nem kereső 
önértékét" *— írja Horváth János (40. 1.). 
S ha konkrétabban, társadalmibb értelemben 
nézzük a jelenséget, akkor is csak annyit 
állapíthatunk meg, hogy az egyéni, érzelmi 
világban jelentkező polgári igényeket líraian 
kifejezi a Himfy-dalokban, ami korántsem 
jelenti azt, hogy Kisfaludy „igen jelentős 
társadalmi és nemzeti folyamatot támaszt 
alá ideológiailag" (127. 1.). 

A belemagyarázás és ellentmondás veszé
lye nélkül alig találhatunk itt „ideológiai" 
eredményeket vagy társadalmi indítékú „vál-
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ságokat". Nagyon erőltetett, sőt vulgáris 
megállapítás pl. az, hogy a ,,Kesergő Szerelem 
egészének összecsapott kompozíciója volta
képp a válság költőileg immár tovább nem 
szabályozható tényét sugározza". (140. 1.) 
A 98. lapon megállapítja, hogy a Kesergő 
Szerelem „tudósítás és figyelmeztetés" a 
„pusztulásnak induló" nemesi osztály szá
mára, majd leszögezi azt is, hogy „Egyéni 
balsors, hazai társadalmi válság s a napó
leoni n4borúk megrázkódtatásai alakították 
ki a mű kesergő alaptónusát, elégikus-
tragikus mondanivalóját" (99. 1.). Amikor 
azonban a mű genezisének részletes taglalá
sára vállalkozott az előző fejezetekben, "ma
gának sem sikerült ezeket az okokat vilá
gosan kimutatni; s megint csak mást keli 
mondania a Kesergő Szerelem részletesebb 
elemzésekor, néhány lappal odább: „A költő 
elégikus érzelemvilága társadalmi eredőiről 
mélyen hallgat, csupán azt adja tudtunkra, 
hogy egy ,gőgös szép' megsebzetté szívét." 
(107. 1.) Annál meglepőbb, hogy a 119. lapon 
ismét arról olvashatunk, hogy a „szív elsőd
legességének hitét nemcsak a kesergő szerel
mek . . . táplálják, hanem — nagyobb súly-
lyal;— a közélet, a forrongó világ problémái 
is", melyekből a szerző sem tud egyebet 
kimutatni, mint azt, hogy egyértelműen 
elítéli a francia forradalmat, s hogy meg-
énekli az átélt csaták borzalmait. (Nem 
lenne-e fontosabb azt hangsúlyozni, hogy a 
kor általános békevágyát itt ismét a szub
jektív élmények megelevenítésével, az emberi
nek erős előtérbehozásával fejezi ki, s nem 
mint a felvilágosodás korában, tételekben 
és intelmekben?) — így aztán, mivel az 
írói magatartásban olyan eredőket keres, 
melyek nem befolyásolták jelentősen Kis
faludy munkásságát, alig győz meg az az 
igyekezete, mellyel mindenáron feszültséget 
akar kimutatni a stilizáltságban, a „Szív és 
ész" c. fejezetben, majd az író és olvasó
közönségének viszonyát taglalva. Különösen 
ez utóbbinál jegyeznénk meg, hogy a sze
repjátszás, a közvetlerrszólás az olvasóközön
séghez a kornak nagyon is ismert jelensége, 
mely az írói hitel hiányából származik. 
A korabeli olvasó természetesnek vette, sőt, 
talán elvárta, hogy az író mintegy beavassa 
művébe; a mai olvasó pedig esetleg kedves
ségét, naivságát érzi az ilyesféle fogásoknak, 
semmiképpen sem feszültségét. 'i 

Hogy a művében túlértékelt „kesergés" 
mennyire szubjektív indítékokból táplál
kozik, eléggé bizonyítja maga a költői alko
tás (mely így is jelentős!), s bizonyítja 
a Boldog Szerelem-ben feltárt világ harmó
niája is. Fenyő már a Kesergő Szerelem 
elemzésekor is arról ír, hogy „végső soron 
Kisfaludy az úri élet zavartalansága, biz
tonsága után vágyódik" (121—122. 1.). 
Amikor ugyanis egyéni viszontagságai véget 

érnek, sikerül bejutnia az óhajtott rév nyu
galmába, s a szerzővel szólva „egyre jobban 
érzi magát a hazai provinciális nemesi tár 
sadalomban" (193. 1.), eltűnik művéből az 
az elégikus hangulat, mely a Boldog Szerelem 
írásának idején oly erősen átszínezte pl. 
nyugtalan költőtársának, Berzsenyinek ver
seit. Nem győz meg minket a mű létre
jöttének magyarázatában az, hogy mindez 
menekülés a riasztó társadalmi valóság elől, 
hiszen ennek semmi nyomát nem találjuk 
e második verses-románban. Költői maga
tartása, s a belőlük fakadó művek sem tar
talomban, sem formában nem hordoznak 
ilyenféle jegyeket. Nagy túlzás azt állítani, 
hogy ,,a Boldog Szerelem genezisében a bécsi 
politikából való személyes kiábrándulás ját
szotta a legnagyobb szerepet" (194. 1.), 
hiszen az említett I. ének versszakaiban egy 
sor sincs a „bécsi politikáról", hanem a 
városi élet, a városi erkölcsök kárhoztatá
sáról, s egészen az Orczy-féle patriarkális 
szemlélet jegyében fest elborzasztó képet 
erről a „Ninivéről" (miután „örvényeit" 
alaposan „meglábolta"). 

Félreértés ne essék, nem arról van itt 
szó, mintha egy lírikus életművében minden
áron a társadalmi események tényszerű fel
sorolását és pontos megítélését kívánnánk. 
Pusztán azt vizsgálhatjuk ilyenkor, hogy a 
művekben megnyilatkozó költőattitüd és 
eszmevilág mit fejez ki a kor problémáiból. 
A költő kortársainak alkotói magatartásából 
és lírai reagálásából épp az hiányzik tökéle
tesen, ami Kisfaludy írói világát jellemezte: 
a harmónia és a nyugalom. S amíg Kisfaludy 
egész világképét lényegében a hagyományos
hoz való ragaszkodás határozza meg, addig 
amazokét az új igények mindig jelenvaló, 
nyugtalanító hatása, útkeresés (Kazinczynál 
pl. a kulturális élet szervezésének területén 
is) vagy tudatos, dacos menekülés a ma
gányba s az ideálok világába (mint Csokonai 
vagy Berzsenyi útja tanúsítja); oly elemek, 
melyekhez hasonlót Kisfaludynál hiába kere
sünk. 

A késői műveknél különösen visszás ered
ményeket hoz módszere. A szerző is tudja, 
hogy Kisfaludyt egyre „megrögzöttebb reak
ciós szemlélet, a haladástól, változástól való 
szenvedélyes iszonyat . . . konzervatív tudat-
és magatartásformáknak rajongó tisztelete 
jellemzi." (276. 1.) S minthogy szemléletét, 
műveit lényegében határozza meg a fent 
leírt magatartás, nem győz meg minket a 
szerző, mikor a regék „tragikus érzelmisé-
gében" a parasztmozgalmak hatását keresi. 
A regék elégikus hangulatában sokkal erŐ-
sebbek az irodalmi inspirációk (Horváth 
János: 56—57. 1.), saját egyéni élményei, 
tájszemlélete, vonzódása az elégikus hangu
latokhoz, melyeket speciálisan magyarnak 
érzett. Ezeknek nyomai föllelhetők a regék
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ben, a parasztmozgalom hatása egyáltalán 
nem, a szerző sem tudja ezeket kimutatni. 
Az ilyenféle megállapítások előtt pedig tel
jesen tanácstalanul állunk: „Érzi a feszülő, 
egyre égetőbb társadalmi problematikát, ám 
át nem éli, irodalmi műben kifejezni nem 
akarja." (225. 1.) (Ha át nem éli, műveiben 
ki sem fejezi, vajon honnan tudható, hogy 
mégis érezte?) A szerző, híven a valósághoz 
beszámol „merevvé jegesült" (397. 1.) szem
léletéről, arról, hogy miként ferdülnek el a 
történelmi tények műveiben (a győri futás 
„magyarázata", az 1840-ben létrejött látszat
megegyezés dicsérete). Korántsem győz meg 
tehát, ha az egyik kései regében elhangzó 
fohász egyetlen sorában (ne ártson a magyar
nak „az önkény fegyvere") a „bécsi kormány 
fokozódó terrorjának" visszhangját feltéte
lezi. (383. 1.) 

Általában, kár volt e kései, egyre sablon-
szerűbbé váló művekre ilyen sok szót vesz
tegetni. Hasznosabb lett volna itt is Horváth 
János módszerét követni, mert egy bizonyos 
jól választott szempont szerint fölépített 
összefoglaló fejezet egyértelműbb, hasznosabb 
tanulságokkal gazdagított volna bennünket. 
Nagyon jó pl. a regék műfaji hatásáról írott 
rész, a romantikában oly kedvelt kisepikai 
műfajok létrejöttében megjelölt ösztönző 
hatásuk kiemelése. 

Teljesen fölösleges volt minden mű elem
zése után stílusvizsgálatot tartani, különösen, 
ha azokból mindig azonos eredmények derül
nek ki: jelzőhalmozás, alliterációk, határozós 
szerkezetek, párhuzamok és ellentétek kedve
lése a képekben, igék fokozott használata. Egy 
ügyesen elhelyezett fejezet többet mondott 
volna. S bizony az említett stílussajátságok 
gyakran éppen ellenkező hatást váltanak ki, 
mint amit a szerző róluk elmond. Az ismétlések 
kedveléséből pl. nemcsak az derül ki, hogy 
az író ezzel „szuggerálni" akarja olvasóját, 
s mondandóját „hangsúlyosabbá" teszi. 
Inkább olyasféle érzésünk támad, mint ami
kor húsz mondattal magyarázzák meg azt, 
amit már az elsőből is megértettünk. A sok 
jelző rendszerint kevesebb, mint egy jelző, 

különösen, ha olyan a „jelzőbokor", hogy 
összetettségében semmit sem mond. PL: 
„Hosszú vastag szőke haja", vagy: „jámbor, 
szíves, lelkes ember". Kár az ilyesmit kie
melni, s különösen kár poétái erényként emle
getni. A határozók és igék gyakori haszná
lata sem hat mindig elevenítő, élénkítő erő
vel. Kisfaludynál egy-egy sor gondolati
mondatizületi egységének, kerekségének be
tartása a feszességig kínos pontossággal 
ismétlődik, s nagyrészt ez ösztönzi arra, hogy 
minden sorában valamiféle állítmánnyal 
vagy az azt kiegészítő határozószószerke
zetekkel bizonyos lezárt egységet teremtsen 
s ez gyakran ellaposítja a mondanivalót, 
hátborzongatóan költőietlen szavak haszná
latára ösztönzi, rímeit teljesen elszínteleníti 
(pl.: „Minden tárgyban őtet látom, Minden 
hangban őt hallom, S valahányszor számat 
tatom, Mindannyiszor őt vallom:"; — „Gon
dolkodva, és érezve, Egyről, másról értekezve, 
Egy két órát tölteni, És kedvekkel telleni."). 

Amilyen örömmel üdvözölhető az a pozi
tivista munkákra jellemző lelkiismeretesség, 
mellyel egy-egy jelenség megvilágítására 
vállalkozik,'annyira sajnáljuk fölösleges buz
galmát némely kérdés bőbeszédűvé váló 
taglalásakor, melyek sokszor egészükben sem 
mondanak sokat," (pl. az a fejtegetés, mely 
arról szól, hogy hol bodorult pipafüst a 
magyar irodalomban (121. 1.). A bőbeszé-
dűség különösen a fent említett részek hitelét 
csökkenti, de a könyv egészére is jellemző. 
[Pl. a hagyományok szerepe az elemzéseknél, 
s még egy külön fejezetben. S mintha nem 
hinne magának, többször is felteszi a kérdést, 
hogy Kisfaludy a viharos testőrévek és kül
földi bolyongások után vajon jól érezhette-e 
magát a vidéki udvarház csendjében (186., 
193., 197. 1.). Meg is válaszolja több ízben, 
pedig mi már először is elhittük neki.] Dicsé
retes szorgalmát, lelkiismeretességét, ered
ményeit elismerve, a szerző művéről is el
mondható, amit Kazinczy nyomán a Himfy-
dalokról maga állít (162. 1) : „Kevesebb 
bizonnyal több lett volna." 

Mezei Márta-

MIKSZÁTH KÁLMÁN LEVELEZÉSE 

1—3. köt. 1.: 1865—1884.;—2.: 1884—1908.;—3.: 1909—1910. Sajtó alá rendezte Méreiné 
Juhász Margit. Bp. 1961. Akadémiai K. (Mikszáth Kálmán összes művei, 24—26. köt.) 

A több mint félezer Mikszáth-levél — a 
legbeavatottabb kutatók kivételével — bizo
nyára meglep mindenkit pusztán mennyiségé
vel is. Mikszáth emberi-írói arculatához álta
lában nem asszociáltuk azt a képet, amint-a 
bohókás „sárga kabátos esküdt" vagy a 
fehér asztal jóízű anekdotázója, a „folyosó" 
csípős megjegyzéseket tevő kedvence író

asztala mellé ül, és levelet ír szeretteinek, 
barátainak, ismerőseinek, vagy' éppen kon
vencionális formaságoknak eleget téve udva
riaskodik. Sokkal inkább az élő szó kényelem
szerető emberének tekintette mindmáig köz
véleményünk az éppen az alkotás szüneteiben 
Mikszáthot, semhogy a levelező Mikszáth 
egyáltalán eszébe jusson. Legfeljebb felesége 
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