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„...egy pohár életvize”
105 esztendeje hunyt el Mikszáth Kálmán

CSONGRÁDY BÉLA

„Lehet halottakról élőként beszélni. Sőt, véleményt mondani abban a 
hitben, hogy a halott író nem szól vissza a születése után százötven évvel. 
Pedig visszaszól. A könyveivel fölfegyverkezve visszacsap, mint Zrínyi az Új 
Zrínyiászban. Csak ő a szivarjával hadonászik, harag nélkül. Megbocsátóan, 
méltósággal…” Gyorsan rögzítendő: nincs tévedés, Csaplár Vilmos írása 
szintén a Palócföldben, de 1997-ben, azaz tizennyolc évvel ezelőtt látott 
napvilágot, Mikszáth Kálmán 150. születésnapja tiszteletére. Ugyanabban 
az emlékszámban, amelyben – sok jeles tollforgató is megszólalt versben 
és prózában egyaránt – Dukay Nagy Ádám azt fejtegette, hogy „mostanság 
mintha egyre többet beszélnénk arról, hogy egy kicsit talán jobban kellene 
fi gyelni, ápolni s főleg önmagunkhoz hozzá adni egykor élt nagyok emlékét, 
kulturális hagyatékát… Mikszáth közelebb áll hozzánk Nógrád megyeiekhez, 
merthát itt élünk. Csak hát fölmerül a kérdés: …megérdemeljük-e Mikszáthot? 
Talán igen, talán nem. Esetleg vannak, akik megérdemlik, de akadnak, akik 
nem? Mindegy – mondom nyers módon – az történt, hogy itt született, 
ennélfogva bizony sokkal jobban kellene fi gyelnünk munkásságára, 
művészetének hagyatékára…” 

A fenti gondolatok megfogalmazása idején mindössze négy évet 
tudhatott maga mögött a nógrádi „nagyok” egyikére odafi gyelést céljának 
tekintő Mikszáth Kálmán Társaság, most pedig a névadó halálának 105. 
évfordulóján már huszonkettedik esztendejében jár. S a ’97-es Palócföld 
megjelenése óta eltelt szűk, a társaság ’93-as megalakulását követő bő két 
évtized elteltével nem lett kevésbé aktuális sem Csaplár Vilmos, sem Dukay 
Nagy Ádám alapvetése. Mikszáthról változatlanul élőként beszélhetünk, aki 
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igenis visszaszól a maga módján, ha nem tetszik neki valami – és bizony 
erre jócskán van oka manapság is. S az sem teszi okafogyottá az utókorra 
háruló teendőket, hogy – legalábbis Nógrádban – igazán van, lehet mit 
számba venni az értékőrzés történései sorából, sőt növeli a felelősséget 
az elkezdett folyamatok továbbéltetésére. Mert az is visszaszólás Mikszáth 
részéről, ha szüntelen emlékezésre, emlékeztetésre késztet, és ezzel akarva-
akaratlanul „jeles mondataira”, egy évszázad távlatából is rendre érvényes 
gondolataira, tanulságokkal teli életművére, szerethető egyéniségére 
irányítja a fi gyelmet. Elég csak a 2010-es esztendőre, Mikszáth Kálmán 
halálának 100. évfordulójára, Budapesten, a Fiumei úti temetőben található 
sírjánál rendezett koszorúzási ünnepségre, a Petőfi  Irodalmi Múzeum 
épületében illetve udvarán májusban tartott programokra, vagy az őszi 
szklabonyai és horpácsi emlékünnepségre, irodalmi zarándoklatra gondolni. 
Abban az évben jelentette meg a Palócföld „Ezek a kedves kis portékák” – 
Rezonanciák Mikszáthra című prózaantológiáját is.

Ugyancsak a Palócföldből tudható meg sok információ arra vonatkozóan, 
hogy a társaság mi módon tett eleget eddig vállalt feladatának. A 2013/4-
es számban „Irodalmunk az utolsó jó ruhadarab…” címmel jelen sorok 
írójának nyilatkozott Kovács Anna, a Mikszáth Kálmán Társaság 2008 
óta „hivatalban lévő”, és a korábbi, immár örökös tiszteletbeli elnöke, 
Praznovszky Mihály. A cím Mikszáth Kálmán egyik 1908-ban papírra vetett 
írására, a Hadi készülődésekre utal. Abban olvashatók ugyanis a következő 
sorok: „Korántsem zárkózom el az elől, hogy az irodalomra féltékenyen 
kell őrködni. Hiszen már nincs is egyebünk, amivel a világ elé állhatnánk. 
Mint egykoron a mezítlábas Kecsvájó zulu király fején egy bokrétás cilinder 
jelezte a civilizációra való készséget és alkalmatosságot, úgy a mi szerény, 
de aránylag nem jelentéktelen irodalmunk ad némi előkelő zománcot a 
nemzetnek. Csak azzal a különbséggel, hogy Kecsvájónál a cilinder volt az 
első jó és civilizált ruhadarab, amit fölvett, itt meg irodalmunk az  utolsó jó 
ruhadarab, amit még le nem vetettünk és ami még el nem rongyolódott.”

A legátfogóbb módon azonban abból a kötetből olvasható ki a kultusz 
mibenléte, amelyik ugyancsak 2013-ban – a társaság létrejöttének már jelzett 
huszadik évfordulója alkalmából – jelent meg felettébb puritán, de találó 
Mikszáth társasága címmel. A könyv Köszöntő helyett című fejezetének 
bevezetőjében az azóta elhunyt Solymár József – a közelmúlt jeles mátraballai 
palóca, a Nádasy László rendezte Megöltek egy leányt című 1961-es tarjáni 
fi lm forgatókönyvírója, a társaság „Mikszáth órájával” kitüntetett „nem 
tagja” – ekképpen fogalmazott: „…Mikszáth az én értékrendemben és 
életemben is különös helyet foglal el. Magyarán szólva egyike vagyok a 
generációkon át nem fogyatkozó Mikszáth epigonoknak. Mert jókaiul senki 
nem próbál írni, mikszáthul viszont majd minden újonc író megpróbálja. 
Vele kezdtek már Krúdytól Herczeg Ferencig nagyon sokan. Érthető, mert a 



75

Találkozási pontok

kezdő író úgy véli, könnyű úgy írni, ahogyan ő tette. De aztán kiderül, hogy 
az ő mesélő kedve nélkül szürke marad az, aminek csillogni illene. …abban, 
hogy az idő múlásával mind jobban tudatosult kötődésem hozzá, szerepe 
volt a nevét viselő társaságnak. Nemcsak Horpácson  vendégeskedhettem, 
de találkoztunk Salgótarjánban, Balassagyarmaton és Pesten, a Petőfi  
Irodalmi Múzeumban is…” Praznovszky Mihály – nem mellesleg a kötet 
főszerkesztője – Mikszáth a nógrádi értékek térképén című tanulmányában 
előkelő helyre, mondhatni élre helyezi Szklabonya szülöttét, mert „...nem 
egykönyvű író, életműve gazdag választékot kínál életkor, olvasási igény és 
olvasási kultúra, műveltségi helyzet stb. szempontjából… E tájon Mikszáth 
etnokulturális értékeket hordoz: valóban rajta marad a palóc-tót titulus 
meghatározó szerepe, azaz ezt mondjuk: ezt a tájegységet ő emelte be a 
magyar irodalomba s azon keresztül a közgondolkodásba... Ezen a tájon 
a mikszáthi érték: életút, életmű, táji, történeti beágyazottság, kulturális 
karakter olyan komplexitással van jelen, hogy ennek identitás-hasznú 
állandósulását csak nagyon átgondolt, tudatos, tervszerű, hosszú távú s a 
táj értékrendjének egészét megszervező gondolkodással lehet. Ennek egyik, 
s talán meghatározó eszköze lehet a Mikszáth Kálmán Társaság!”

Az alapítás története és dokumentumai című rövid fejezetet követően 
néhány Mikszáth-írás, illetve a Mikszáthról írták című összeállítás 
kapott helyet, majd ugyancsak néhány oldal erejéig a társaság örökös 
díszelnökének egyhangú szavazással, közfelkiáltással megválasztott 
Sütő Andrásról esik szó. Az erdélyi magyar irodalom egyik legrangosabb 
képviselője 1989 májusában Naplójegyzetek cím alatt vetette papírra az 
alábbiakat: „Éjjel Mikszáth társaságában. Akkor folyamodom hozzá újból 
és újból, hisz minden sorát ismerem, ha már minden más szöveg fárasztó a 
nagy fáradtságban. Mikszáth mindenkor leköt, tán koporsó mellett is vigasz 
az ember számára. Egyetlen bekezdése, bővített mondata is: egy pohár 
életvize.” A kötet legterjedelmesebb részét értelemszerűen a Társasági élet 
című fejezet képezi, amelynek minden sorából – bárki is, profi  vagy amatőr 
szerző írta  – egyrészt Mikszáth írásművészetének, szellemi örökségének 
mérhetetlen tisztelete, másrészt az az eltökélt küldetéstudat érződik, amely 
élteti a Mikszáth Kálmán Társaságot, és értelmes tartalommal tölti meg 
működését. A sok más témával (játék, gasztronómia, lexikon), színes írással 
is kiegészített kötet nélkülözhetetlen forrásműve már ma is – és a jövőben 
még inkább az lesz – a Mikszáthra fi gyelő emlékezetnek.

Az idő azonban nem állt meg azzal (sem), hogy húszéves lett és Madách-
díjat kapott a  Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől a társaság, 
hiszen 2013 óta is számos kezdeményezés, akció jelezte az aktivitását. 
Minden év januárjában, az író születésnapján a balassagyarmati, pásztói, 
salgótarjáni emlékhelyeken, az író nevét viselő iskolaközösségekben 
rendeznek ünnepségeket. 2014 nyarán éppen a Mikszáth Kálmán Társaság 
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szervezett Salgóbányán úgynevezett Madách-pikniket, így is emlékezvén 
a másik nógrádi írózseni, Madách Imre elhunytának  150. évfordulójára. A 
rendre színes programú októberi Kálmán-napoknak továbbra is Horpács a 
helyszíne…

A közelmúltban, május 28-án volt  Mikszáth Kálmán váratlan – alig 
néhány héttel írói pályafutása 40. jubileuma után bekövetkezett – halálának 
105. évfordulója. Ebből az alkalomból a pozsonyi Szlovák Nemzeti Múzeum 
– A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma a szklabonyai emlékházban 
múzeumpedagógiai foglalkoztatót alakított ki és adott át rendeltetésének. A 
szlovákiai Postabank Alapítvány által támogatott helyiség avatóünnepségén 
Praznovszky Mihály mondott beszédet, amelyben így fogalmazott: 
„Ünneplők vagyunk, mert valami új születik itt, Szklabonyán, és emlékezők, 
mert Mikszáthra emlékezünk, ki már százöt éve testi mivoltának hiányával 
búsítja az érte lelkesedőket, műveinek rajongóit. …a gúlákat (Madách 
szavaival szólván) lassan befedheti a homok, de ezt a házat soha nem fogja 
az idő. Nem, mert a magyar irodalom olyan személyisége élt e falak között, 
játszott az udvaron, gázolt a Kürtös patak vizében, ült a kovácsműhely 
kormos falai között, segített a csevicés korsót cipelni Gál Magdának, ment 
a gyarmati vásárba a szekérre vigyázni – nos, olyan személyiség, amilyenből 
több nemigen terem magyar földön… Mikszáthra emlékezünk és gondolunk 
a mindannyiunk mindennapos, szívet melengető olvasmányélményeire. S 
mikor ezt tesszük, ebben a kivételes pillanatban a jövőre is gondolunk. A 
fi atalokra, akik itt vannak, vagy tán még itt sincsenek, csak készülődnek. Mert 
most ők kapnak valami fontosat sokak jóvoltából… akik úgy gondolták, hogy 
az író csak addig él, amíg vannak-lesznek olvasói. És lesznek emlékeinek, 
emlékhelyeinek megtartói. Most mi vagyunk ezek, de kell, hogy legyenek 
tíz és száz esztendő múltán is… Az eredendő Mikszáth-élményt a mai ifjú 
olvasóknak is át kell élniük… Nem kell mindenkinek Mikszáthnak lenni, de 
jó Mikszáth-olvasó magyar ember mindenkiből lehet.”

Természetesen a Mikszáth Kálmán Társaság sem feledkezett meg az 
évfordulóról, és a  Nemzeti Sírkertben ünnepség keretében koszorúzta meg 
az író nyughelyét.


