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E L Ő S Z Ó

Mikszáth Kálmán Összes Művei kritikai kiadásának [ =  Krk] 24— 26. kö
tete tartalmazza az író levelezését, Méretné Juhász Margit lelkiismeretes gyűj
tését és gondos feldolgozását (Budapest, 1961.).

Az azóta eltelt években további anyag került elő. Péter László kiadott egy 
levelet Vass Gézához í(Dél-Magyarország. 1962. február 16.), amelyről később 
megállapította, hogy valójában Kisteleki Edéhez szól (1965. szeptember 25-én 
kiélt s hozzánk intézett lapja). Ugyanő közölt egy levelet Lauka Gusztávhoz (uô
1964. május 21.). Figyelmét elkerülte, hogy e levél szövege már megjelent a 
Hátrahagyott Iratokban (4. kötet 58— 59). Viszont Nacsády József Péter László 
közleményét tévesztette szem elől. S így a levél negyedszer is kiadásra került 
(Krk 57:351— 352). Bor Kálmán Mikszáth hat levelét publikálta Thallóczy La
joshoz (Irodalomtörténeti Közlemények. 1962. 345— 346). Egy korai, 1870-ből 
való szép levelét egykori szerelméhez, Bérczy Margithoz, Bisztray Gyula ku
tatta fel és jelentette meg (Krk 30:227— 229). Ugyancsak ő tett közzé a Pesti 
Hírlapból egy Tábori Róbertnek szóló Mikszáth-levelet (Krk 32:417). Nyilvános
ságra került Ambrus Zoltán egy levele is Mikszáth Kálmánhoz '(Ambrus Zoltán 
levelezése. Sajtó alá rendezte. Fallenbüchl Zoltán. Budapest, 1963. 160. Nr. 182.).

Természetesen még sok adat vár felderítésre. A  Géresi Kálmánhoz szóló 
levél (Krk. 26:40) pl. megtalálható a Debreczeni Független Újságban is (1909. 
június 18.). Radó Antal levelesládájában —  amely jelenleg lappang —  volt egy 
Mikszáth-levél. Ebben az író a Magyar Könyvtár felkínált honoráriumáról le
mond (Magyar írók kenyere. Világ. 1913. december 25.).

Nem kétséges, hogy a kritikai kiadás végén szükségessé válik a levelezés 
pótkötetének beiktatása. Az eddigiek gondozójának kezéből örökre kihullott 
a toll. E pótkötet számára kívánunk anyagot nyújtani kiadványunkkal. A  
Mikszáth-levelek itt közreadott gyűjteménye —  szám szerint 57 —  ismeretlen 
életmo'zzanatokat tár fel, új vonásokkal járul hozzá Mikszáth politikus mozdu
latainak, irodalmi kapcsolatainak, közéleti szerepének kialakult képéhez. Sze
retnék hinni, hogy a Mikszáth-kutatás hasznát látja majd e legújabb ismeret
forrásnak. A  levelek és néhány más dokumentum túlnyomó része az Országos 
Széchényi Könyvtár birtokában van. Ide kerültek a Scheiber Sándor tulajdoná
ban volt levelek is.

A  levelek szövegének közlésében az egyazon személyekhez írt levelek cso
portját nem bontottuk fel. A  sorrendet az első levelek kelte határozta meg. A  
hiányzó vesszőket és magánhangzóbeli időtartam-jelöléseket pótoltuk. A  ket
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tős mássalhangzók régies jelölését feloldottuk, s javítottuk a nyilvánvaló toll- 
hibákat is. A  kikövetkeztetett dátumokat, valamint a táviratok hely- és napjel
zését szögletes zárójelbe tettük.

Ugyanezt az eljárást követjük a Függelékben közölt kilenc nem levél jellegű 
kézírásos dokumentum kiadásánál is.

Budapest, 1969. július 1.



LEVELEK





1— 17.

Mikszáth Kálmán levelei Mikszáth Jánoshoz

Sem közeli, sem távoli Mikszáth-rokonhoz címzett levelet nem találunk az 
író kiadott levelezésében. Sok reménnyel a jövő sem biztat. Mikszáth Gyula, 
az író öccse 75. születésnapján adott újság-nyilatkozatában szűkre szabja a 
rokoni levelek fellelhetésének határait: „Nagyon szerettem Kálmánt én is . . .  
Állandó levelezésben is állottunk egymással. Hozzám írt levelei, sajnos, el
kallódtak az évek során.. .  Tudja, mi olyan flegmatikus család vagyunk, hogy a 
szeretetet nem külsőségekben és nem relikviákban, hanem a szívünkben őriz
zük” .1 Kietlen ez a távlat. És mégsem a családi-rokoni vonatkozások teszik el
sősorban becsessé Mikszáth Kálmánnak másod-unökabátyjához, dr. Mikszáth 
János foreznóbányai főorvoshoz írt leveleit. Jelentőségüket mindenekelőtt idő
beli ritkaságuk és a bennük kitapintható életsorsi vonulat adja: közülük 8 le
vél és 5 sürgöny az 1876. évből való.

Eddigi irodalomtörténeti ismereteinket Mikszáth Kálmán és az 1876. év 
viszonyáról Bisztray Gyula összegezte: Az 1876. év „rejtélyes esztendő” Mik
száth életében: felderítetlen terület írói munkássága (csak 4 kisebb elbeszélése, 
illetve rajza jelent meg szeptember—december folyamán); homály fedi élet
viszonyait; miután 1875 decemberében megvált a Magyar Néplap szerkesztő
ségétől, kenyér nélkül maradt; egyetlen levelét sem ismerjük ebből az eszten
dőből. Csak egy 'bizonyos, hogy az 1875 végétől 1877 közepéig eltelt másfél 
esztendőt súlyos anyagi körülmények között, szinte nyomorban töltötte, nem 
ritkán betegen.2 Ezt a sötét életmenetet még lesújtóbb feltevésekkel tetézi 
Pikay István. Egy ma már fel nem lelhető cikk nyomán Mikszáthot torzonborz 
külsejű, elhanyagolt ruházatú alaknak látja, aki Pest perifériáján utcaseprők 
szerszámládájában tölti éjszakáit, feltehetően 1876 telén és télutóján, mert ez 
év végén már ismét rendszeresen dolgozik, 1877 elején pedig már együtt lakik 
Vahot Imrével a Császár fürdő kápolnaépületében levő szállodában.3

A  Mikszáth Jánoshoz 1876-ban írt levelek részint tárgyi elemekkel, részint 
magatartásbeli vonásokkal járulnak hozzá ez év Mikszáth-képének kibontakoz
tatásához.

Néhány mozzanat irányt jelöl az író 1876. évi elfoglaltságának felderítő 
munkájához. Tiszteletbeli minisztériumi fogalmazói állásban várja, hogy hi
vatalos létszámba kerüljön. Kenyerét hírlapírással keresi mint a Pesti Napló 
belső munkatársa. E kötött munkakörre utal, hogy egy ízben egy heti sza
badságot, máskor másfél hónapi szabadságidőt említ. Nem egyszer hivatkozik 
fizetésére is. Csak állandó törzs-jövedelmű egyén mondhatja, hogy kötelezett
ségei felemésztették fizetését, hogy ,,11-ike és már nincs pénzem.”
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Édesanyjuk halála után (1873. július 19.) Kálmán lesz tizenhároméves 
Gyula öccse gyámja. Magához veszi, iskoláztatja. A  Kálvin téren álló reformá
tus főgimnáziumba íratja be 1873 őszén. Az 1875/76. iskolai évben az akkor III. 
osztályos Gyula szorgalma zuhanásszerűen lehanyatlik. Az eddig jó közepes ta
nuló hat tárgyból gyenge ( =  elégtelen) érdemjegyet kapott, értéksorrendben az 
utolsó helyre kerül. A  következő év anyakönyvében már nem szerepel a neve/1 
Két jelenségre figyelmeztet Mikszáth és öccse kapcsolata. A lig hihető, hogy 
Mikszáth, aki együtt él, együtt étkezik tizenhat éves öccsével, őt éjszakára vala
hol elhelyezi, maga pedig a város elhagyatott vidékén szerszámládában alszik. 
Viszont szoros összefüggést kell feltételeznünk a diák tanulmányi munkájának 
rendkívüli romlása és az író 1876. évi bizonytalan életüteme között.

Mikszáth szülei és Mikszáth János rokoni érintkezése csak hosszú idegen
kedés után újul meg Mikszáth Kálmán kezdeményezésére. A  közelség hiánya 
következtében és a nagy korkülönbség miatt a főorvos-rokon nagybácsivá te- 
kintélyesedik a fiatal Mikszáth szemében. Korai, Szklabonyáról írt leveleiben 
belső családi mozzanatokat idéz, szinte a fiktív együttlét közvetlen modorában 
társalog „kedves bátyjáéval. A  Pestről keltezett levelek hangja, színe módosul. 
Középpontjába kizárólagosan azonos téma kerül: a pénzkérdés. Az író zilált 
pénzügyi állapotának szálai szövik át a leveleket: az örökölt, de egyébként 
megterhelt birtok bérbeadása, a bérlővel való pereskedés, az árvaszékkel foly
tatott huzavona, a takarékpénztári kölcsönfelvétel, mindenekfelett pedig a 
szövegeken eluralkodó kérelem a rokoni támogatás megszerzéséért. Mikszáth 
sohasem beszélt szívesen arról az öt esztendőről (1873— 1878), amelyet mint 
kezdő író Pesten töltött,5 „kurta szavakkal siklott át”  fiatalsága válságos évein.6 
Aligha is emlékezhetett vissza nyugodt lélekkel, keserűség nélkül életének arra 
a szakaszára, amelyben a kö'lcsönszerzés érdekében még olyan könnyelmű 
ürügyre is kényszerül, mint testvéröccse halála és temetése.

Persze némi könnyed életfelfogás 
is befolyásolja Mikszáth mozdulatait. 
1873 márciusában írja Mauks Ilonának 
Pestről: „szörnyű magas tónusból kezd
tem az életet. A  Dárius kincse sem len
ne elég.” 7 Bohém lelkületre vall, hogy 
bár rendezetlen adósságai vannak, —  
hat hétig Bécsben tartózkodik a világ- 
kiállításon; kölcsönöket kér, hogy nyo
morúságos helyzetén javítson, —  s 
ugyanakkor képviselőjelöltként akar 
fellépni.

Mikszáth János teljesíti az író 
minduntalan ismétlődő kérését, jólle
het a levelek szélére írt észrevételei 
világosan mutatják, átlát a szitán; a 
nagy hangú fogadkozásokon megütkö
zik, a hatást hajszoló kitételeket és a 
megtévesztő híreket rosszalló megjegy
zésekkel kíséri. Mikszáth János élet
útja a kapitalizálódás vonzásába ke
rült értelmiségi pályavonulatát tükrözi. 
Bábaszéken, Zólyom megyében szü
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letett 1831. október 31-én. Apja: Mixadt József bábaszéki iskolai rektor 
és jegyző, anyja: Huzágh Zsuzsanna. Selmecbányán járt gimnáziumba. Or
vosi diplomáját 1858-ban a pesti egyetemen szerezte. Előbb Zólyom megye 
kerületi orvosaként működik, később Breznóbánya városa főorvosává választ
ják. Az 1873. évi kolerajárvány idején tanúsított tevékenységéért belügyminisz
teri elismerésben részesül. Trefort 1881-ben Breznóbánya és környéke területére 
iskolalátogatói munkakörrel bízza meg. Munkásságáért királyi tanácsosi cím
mel tüntetik ki. A  kilencvenes években vármegyei tb. főorvos. Ekkor már be
lekapcsolódik városa gazdasági életébe. Részt vesz a Breznóbányai Takarék- 
pénztár Részvénytársaság alapításában; az intézet igazgatója lesz. 1899-ben ad
ja át hivatalát. 1910. április 10-én halt meg Budapesten. A  pénzintézet 1913-ban 
festette meg alapító igazgatójának arcképét.8

A  levelek közt található táviratokat, mivel stílusuk nem jellemző a feladó
ra, s egyébként is a Breznóbányán felvett és kézírással továbbított szövegek 
nem mindig árulják el a magyar nyelv teljes ismeretét, a mai nyelvállapotnak 
megfelelően közöljük. Az egybefolyó szövegeket mondatokká tördeltük.

A  levelek dr. Mikszáth János unokaöccsének, Mikszáth Gyulának (1871— 
1955) hagyatékában maradtak fenn. Halálakor kerültek elő gondosan őrzött csa
ládi okmányokkal együtt könyvszekrényéből Gödöllőn. Unokáinak, Liptay Ti
bornak és Sándornak ezúton fejezzük ki őszinte köszönetünket, hogy a levele
ket közlésre, az okmányokat felhasználásra készségesen rendelkezésünkre bo
csátották. A  levelek az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárába kerültek.
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Kedves Bátyám

Ügy gondoltam; hogy nekünk, kik Széles e hazában egyedül viseljük excent
rikus nevünket,9 már cSak mégis illenék találkozni, legalább tíz évben egyszeri 
habár csak: szellemileg is.10

Én vagyok a fiatalabb, tehát én keresem önt fel abban a rideg tót ország
ban, honnan csdk elvétve hallja hírét az ember, azt is csak olyan profánus 
emberektől, a kiknek „receptet” írt valaha, s a kik nem tudnak egyebet mondani, 
mint azt: yhogy meggyógyultak tőle.”

Már én cSak többet is szeretnék tudni.. .
Egyébiránt feltévén önről is hasonló kíváncsiságot; a legnagyobb örömmel 

értesítem, hogy mi még mindig a „r é g ib  e n” vagyunk, kivévén, hogy az anyám 
már félig meddig megőszült, apám meggörnyedt (de nem őszült meg),11 én pe
dig öt és fél lábnyi maigaS emberré nőttem ki magam: ehez még hozzá adva, 
hogy mesterségem a prókátorság akar lenni —  kedves bátyám könnyen kép
zelhet maga elé.

Hanem most veszem észre, hogy a fenntebbi k i v é v é n  szó után, még igen 
soknak kell jönni.

Képzelje ön, Szegény Mari nővérem meghalt harmad éve Sorvadásban, 
épen midőn jegyben járt egy fiatal mérnökkel Kaszner Lajossal, a ki ön Sel- 
meczi iskola társának állítja magát.12 Az ő halála nagyon elkeserített mindnyá
junkat; de hála istennek itt van helyette kilencz éveS Gyula ötsém,13 a ki né
mileg felderíti az öregeket, kiknek természetesen —  psichologice következtethe
tő ■— Szükséged egy ilyen majom szeretetű gyermek.

Különben Gyűld ötsém értelmes, derék fiú s reményiem, nem fog a fa
mília szégyenére válni. . .

Ad vocem família!. . .
Véghetetlen örömmel töltött el Miklós bátyám házassága s hír szerinti 

megszaporodása (már értem a feleségének) s csak azt Sajnálom, hogy nem tu
dom.j fiú e vágy leány az újszülött; a mi különben másnál egyre megy ki, de 
nálam, ki mindig á család kiveSzéSétől félek, nem 11

Hát ön kedves bátyám úgy mért halogatja olyan Sokáig ezt a keserű sacra- 
mentumot? ha már egyszer úgy is keresztül kell esnie rajta: Minél előbb, an
nál jobb, A mi pedig a házasság elleni iszonyt illeti, annak legjobb orvos
sága —  maga a házáSSág. Ha már egyszer benne van az ember, bele nyugszik, 
mint a tormába harapott féreg.15

Egyébiránt nem azért fogtam tollat, hogy kedves bátyámnak tanácsokat

1.
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osztogassak, a mihez sem kedvem, sem jogom, sem azért, hogy humoriszticus 
értekezést tartsak erről a témáról; —  hanem azért, hogy a tíz évi hoSSZú, 
fagyos hallgatást megtörjem, s hála istennek még mindig kedvező körülménye
inkről tudósítsam.

Mit, a. míg ismételve is tehetnék, fogadja bátyám addig is Szíves rokoni
12___

tiszteletem és szeretetem őszinte kifejezését Szklabonyán-^-869w

tisztelő ötse 
Mikszáth Kálmán

A kék levélpapír bal felső sarkában mélynyomással koronás címer, alatta fél
körben: ÁLDÁS HAZÁNKRA.

2.

Kedves Jani bácsi!
Egészen úgy vagyok, mint a megszorult udvarló, a ki imádottjával beszél

get, aztán semmi okos dolog nem jut eszébe, a miről beszélgethessen.
Es ez nem is csoda. Miről beszélgetnénk mi, a kiket a körülmények oly 

távolra helyeztek egymástól?17 a kik olyan régen találkoztunk együtt s a kik 
közül, a mikor találkoztunk, gyerek volt csak az egyik. Nekünk nincs, nem 
lehet közös thémánk.

Ha két ismeretlen, soha egymást nem látott személy találkozik, azoknak 
van közös themájuk, tudniillik, az időjárás és a politika: nekünk még az sincs.

Az időjárással egyikünk sem törődik sokat, a politikában pedig annyira 
nem ösmerjük egymást, hogy ha például én most elkezdeném szidni a jobboldalt, 
kedves Jani bácsi véletlenül azt felelhetné vissza jövő levelében hogy: köszö
nöm jó kívánataidat édes öcsém, én bizony épen jobbodali vagyok.”

Az igaz; hogy ha így történnék is, sem esne ki a világ feneke s én tőlem 
bizony talán ki is telnék —  de hát minek szidjam én a jobboldalt papiroson 
mikor eleget szidom élőszóval iS: aztán meg elegen szidják nélkülem is.

Ezért vagyok úgy, mint a megszorult udvarló, ezért nincs miről írnom; 
de hát —  ha akarok mégiS cáak írok valamiről. Már pedig igazán akarok.

. . . BecSes levelét még a múlt év végső napjaiban kaptam meg s igen meg
örvendeztetett.I hogy egészen jól mennek dolgai a pénzes felvidéken; de még 
jobban ÓZ; hogy kilátásba helyezi nekünk azon örömet, miszerint a nyáron 
Pestre menet meg fog látogatni.

Valaháraü
Nem SZemrehányáSképen írom azt a „valahára” szót, mert bizony elösme- 

rem, hogy hivatalánál fogva nem igen szentelheti idejét az ilyen üres látogatá
soknak, de ha már egyszer Pestre megy, akkor mégis csak megérdemeljük, 
hogy egy kis vargabetűt csináljon útjában a mi kedvünkért, s egy pár napon 
át szerencséltessen jelenlétével.

Különben reményiem is, hogy így lesz.
Denique! —  mi csak sokat köszönhetünk annak a Pestnek! Húsvét első 

napján Miklós bátyám hasonlóan Pestre utazván nejével útba ejtett bennünket 
s egy egész napot töltött itt. Kedves bátyám! Önnek úgy látszik nem lévén ez 
kedves themája, mellőzöm kiemelni, hogy milyen szeretetve méltó teremtés a 
kis német asszonyka,18 csupán azt jegyzem meg, miszerint meg lepett az a
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véghetetlen nagy szerelem, a mely a négy éves házas pár között egész a szél
sőkig megy. Mintha csak most, kezdték volna a mézes heteket.

Bizony cSak furcsa dolog aZ a házasság. Milyen phlegmaticus ember volt 
az előtt az a Miklós! milyen más forma most!!!

Most pedig még magunkról írok valamit:
Az öregek hála istennek frissek, egészségesek, mint a makk: tiszteltetik 

kedves bátyámat, s nem győzik eleget emlegetni, hogy mikor is jön már el. 
Az apám épen tegnap este mondotta: „Már az ebadta!. . .  ha hozzánk nem jő az 
a Jani, én Szánom rá magamat hatvan esztendős állapotommal S lefőzöm az 
ősszel egy két hétig tartó látogatással.”

A Gyula öcsém, a kiből úgy látszik jeles eszű ember lesz, ez ősszel megy 
az első latin osztályba Selmeczre: eddig privát nevelőnk volt: Mintegy öt kapa
tos család tartott egy képzett fiaital embert. Elég sokba került az igaz —  hanem 
nem sajnáljuk, mert nem ment kárba.

Én Szinte jól érzem magam jelenleg —  s a húsvéti ünnepeket otthon töltöm 
s valószínűleg egész Május végéig otthon is maradok, azontúl pedig Balassa 
Gyarmaton lakom.

Hanem most már igazán kifogytam a beszélni valóból, minek következté
ben befejezem levelemet —  s kedves Jani bácsi iránti őszinte tiszteletem kife
jezése mellett maradok

Szklabonyán, April. 21. 1870.
SZerető ötse 

Mikszáth Kálmán

U. i. Rokoni kötelességemnek tartom megírni; hogy milyen „streichot” 19 
követtem el: melyet Jani bácsi, ha nagy demokrata, nem is fog talán helye
selni.

Én bizony megtettem magamat „ n e m e s  e mb  e r n e k”.
Még pedig úgy, hogy mikor az érettségi vizsgát négy év előtt Selmeczen 

letettem, az igazgdtó Breznyik20 kérdezte, hogy: nemes ember vagyok e?”
— Nem vagyok —  mondtam,
— Mindegy, ön még hasznát is veheti; talán beírjuk hogy az. ..
— Nem bánom —■ feleltem s így került az „Érettségi bizonyítványomba” a 

„Nobilis” szó.
A Pesti egyetemre menve az „tindexbe” már előnevet is csináltam, mely 

meg is állott s mely diplomámba is belejövend. S ha évek múlva találkozna 
olyan ember, a ki nem hiszi, hogy nemes vagyok, lesz mivel bizonyítanom iS.

Nem sokat ér az egéSz —  hanem én mégis így tettem: ha hibáztam, az én 
lelkem rajta!

Egyébiránt sok nemességére gőgös família jutott ily természetű különféle 
streichok által a kutyabőrhöz.

Az előnevem, melyet csak igen ritkán S legfeljebb név jegyeken használok 
„ Mikefalvi?1 ................[” ], ha akarja Jani bácsi szívesen adom kölcsön.

Mth Kmn

3.

Kedves Bátyám
Addig addig vártuk, míg egyszer kedves bátyám helyett eljött az —  édes 

anyja, mi által különösen az öregeimnek véghetetlen örömet okozott.
Van most beszéd és beszéd .. .
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Szinte irigylem az öreg asszonyokat, kik a porosz-francia háború nélkül 
iá eleget tudnak beszélni.22

Az ő themájuk egy örökké égő mécs. . .
Ezen levelem írásának egyik oka egy olaj csepp, mely szinte e mécsesből 

cseppent ki:
A néni ugyanis pdnaázkodik, hogy tót pelsőczön senkivel sem tud levelet 

íratni —  nem ugyan.azért) mintha ott írástudó ember nem találkoznék, hanem, 
mert Miklós nem akar írn i23 másnak pedig resteli elmondani, a mit írni akar —  
minélfogva engem kér meg, hogy írjam meg az ő nevében mondani valóját.

Kérését természetesen nem szabad megtagadnom, de azt az állahncsínyt mé
gis megteszem, hogy a magam neve alatt írom meg a dolgokat.

(Nem tudnám megállanif hogy kedves bátyámmal csak más nevében be
széljek.)

Tehát kezdjük, a mint diktálják . . .
. .. A néni több levelet kapott öntől, a melyekben, hol az atyai ház meg

vételéről) hol pedig eladásáról beszél:
Erre nézve egySZer mindenkorra azon választ mondja a toliam alá —  hogy 

a házat míg ő él, eladni nem Szándékozik —  minél fogva igen kellemetlenül hat 
rá az, ha csupán emlegetik iS...

—• Hát még mit írjak? kérdém a jó nénit, midőn a következőket leírtam.
— Egyéb Semmit —■ mondja ő —  csak azt, hogy csókoltatom ezerszer s. a.

t . . .
Meg nem állhatom,' hogy ne mosolyogjam én, aki azon hitben ültem az író 

asztalhoz, hogy most nyomban tíz ívnyi mindenfélét muszáj írnom.
E szerint tehát a levél végére jutottam.
Az aZ moSt már a Sdját fejemből kell írnom.
Maradjunk szorosan a tárgy mellett.
Hát az én szegény néném árrá kért, hogy valahogy úgy ne írjam ezt d 

levelet, hogy meg ne [utólag betoldva a ne] nehezteljen kedves bátyám érte . . .
Reményiem, hogy megoldtám feladatomat, s nem is azért említem a sze

gény öreg néni szavaitj hogy az ő akaratából írott soraim ne talán nem egé
szen kellemes szavait enyhítsem; hanem azért hoztam fel, hogy rámutassak 
azon gyöngéd anyai SZeretetre, mely bizonyára önnek is igen jól fog esni.

Még gyöngédebb aZon panaSza —  mely kedves bátyám hozzá írott levelei
nek rövid tartalmára vonatkozik . . .

Hiába mondom neki: hogy hát az embernek nem igen telik ideje mindig 
két három lapot is tele firkálni üres semmire sem vezető dolgokkal.

(Richtig! Ez menti kedves bátyámat is, hogy utolsó levelemre nem vála
szolt.)

Hiába beszélem • ő azt nem hiszi e l .. .
Ilyenek az anyák!. . .
És ezt még sem lehet tőlük roSz néven venni.
Beszéljünk másról.
Nagyon álmos vagyok már ugyan, hanem azért még sem állhatom meg, 

hogy meg ne Szidjam egy kicsit, a miért nem tartotta meg Szavát; arra nézve 
hogy m e g l á t o g a t .

Egyébiránt én contractuSnak vettem azt a levelet és ígéretet mint ügyvéd
hez illik isy és mint kötelezettséget tekintem még most is mind addig —  míg a 
tartozás le nem rovatik.

Adja iáten, hogy ne Sokáig legyen adósom.

14



Kedves bátyám!
Fogadja őszinte tiszteletem s rokoni szeretetem kifejezését 

Szklabonyán, Okt. 2. 870.
Szerető ötse 

Mikszáth Kálmán
Többet lehetetlen írnom, mert szemeim már önkénytelenül lecsukódnak az 

álomtól. . .
EZ az oka annak isI — hogy ezt a levelet legfeljebb valami SanScritt tudós 

társaság Segélyével lehet majd elolvasni talán (?)

A  kék levélpapír bal felső sarkában mélynyomással koronás címer, alatta fél
körben: ÁLDÁS HAZÁNKRA.

4.
Budapest Mart. 27. 873.

Kedves bátyám!
Ne vegye roSz néven, hogy soraimmal és kérésemmel alkalmatlankodom. 

Helyzetem S bátyám iránti bizalmam megmagyarázza azt.
Minthogy Szereti a rövidséget, tehát kérésemet illetőleg rövid leszek.
Jelenleg Pesten vágyók és az ügyvédi vizsgát teszem.2'1 Ami pénzt kedves 

öregeim adtak az Szépen elfogyott. Múlt napokban írtam nekik újabb küldemé
nyérty mivel még 17 népig kell itt maradnom.

Ma azonban kapom atyám tegnapról keltezett [a k e l t e k e z e t t  szóban a 
k e szótag áthúzva] levelét, melyben elbeszéli, hogy legyek türelemmel, mert 
most nincS pénze, kölcsönözni pedig a szentnek sem kölcsönöz, várjam míg a 
szénáját elddjá: addig nem küld.

Az igazj hogy atyám tárczáját már nagyon kimerítettem, —  de mégis hiba 
tőle nem venni figyelembe a körülmény eket y hogy Pesten sokba kerül aZ élet 
s hogy ez már úgyszólva utolsó költekezése rám —  mivel odahaza, aljárásbíró- 
vá leendő kineveZtetéSem Tamaskovics Gyula helyére már egészen bizonyos25 
s csak a vizága letételétől tétetett függővé.

Apám levele igen kellemetlenül hatott rám s azon lépésre érlelte meg 
bennem a határozatot, amit ő is megpendít levelében, miszerint kedves bátyá
mat kérjem meg, miszerint ha teheti, legyen nekem szíves 50 ftot küldeni 
kölcsön: mely összeg addig elég leend, míg öregem neki búsulja magát j . .

Nem emlegetek itt Sem örök hálát, sem köszönöteket sem ígéreteket —  fér
fiak vagyunk S tudjuk mennyit lehet s mennyit kell tennünk egymásért!

MájuS elSő napjéibén a LoSonczi gyapjúvásár után hálás köszönettel köte
lességemnek fogom tartani visszatéríteni vágy visszatéríttetni az öregekkel.

A bécsi világkiállításra26 nézve számítok kedves bátyámmal megállapított 
programmunkra, miszerint Pesten találkozunk s innen együtt megyünk: azon
ban kérem magámat előbb tudósíttatni vágy két héttel, hogy szabadság időt 
vehessek igénybe.

Legjobb volna a világkiállítási saisson vége felé menni: akkor már minden 
olcsóbb lesz.

Kedves bátyám minélelőbbi válaszát elvárva —  addig is maradok azon bár
mely esetben váltoZhatlan meleg ragaszkodással, mellyel eddig voltam

Szerető ötse 
Mikszáth Kálmán

Lakásom: Bástya utcza 12 szám l ső ajtó a kaputól jobbraP
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U. i. Ha kedves bátyám azon helyzetben van, hogy a kért 50 ftot nem küld
heti, legyen Szíves mindjárt az első posta fordultával értesíteni erről a körül
ményről, hogy máskép intézkedhessek.28

5.

Kedves bátyám!
Budapest, Máj. 15. 876.

Engedje meg, hogy oly hoSszú hallgatás után, daczára egy nem teljesített 
kötelezettségnek, ismét egy bizalmas kéréssel alkalmatlankodjam. A körülmé
nyek kényszerítenek rá.

Tudom, hogy gavallér emberrel van dolgom s ép azért rövid lehetek; mert 
tudom, hogy ha megteheti, gondolkodás nélkül teszi meg nem közönséges ké
résemet.

Atyám és anyám halála bekövetkeztével ketten maradtunk: én éS öcsém 
Gyula. Nekem egy fizetés nélküli miniszteri hivatalom (tiszteletbeli fogalma- 
zóság) lévén, ennek kedvéért Pesten lakom s mint öcsém gyámja őt is itt ne
veltetem a kálvinista gymnasiumban. Kenyeremet tulajdonkép hírlapírással 
keresem mint a P. Napló bélmunkatársa, mert fizetéses létszámba jutni még 
csak holnapok múlva van reményem a reductiok miatt.

Szklabonyai kis birtokunkat még szegény elhalt anyám adta ki haszon
bérbe, de oly szerencsétlenül, hogy az évenkinti 800 Ft bérből csak elvétve és 
pörrel kapunk néha valamit.29

Ez évbe például semmit sem kaptunk, s arra hónapokig nincs kilátásunk, 
hogy pénzünkhöz jussunk, mert a bérlő konokságával az ellene megindított 
port appelálta, hogy a fizetést húzhassa, halaszthassa.

Most midőn ezen soraimat írom, a lehető legnagyobb zavarban vagyunk, 
mert másrészről a birtok még hagyatékilag nincs betárgyalva [!] s nevünkre 
írva, s így becsületes kölcsönt sem köthetünk.

Nem akarom hosszasan untatni kedves bátyámat helyzetünk leírásával, 
csak arra hivatkozom, hogy eddig még minden Mikszáth becsületes ember volt 
talpig —  s hiszem is, hogy az lesz ezután is. Ha tehát én mint becsületes ember 
bátyámat kérem fel, hogy mentsen ki 150 ftnyi kölcsönnel zavarunkból, s fel
kérem annak daczára, hogy már 50 fttal három év óta tartozom, ez azt hi
szem, eléggé megmagyarázza, hogy a körülmények mily zavarba hoztak.

Itt küldöm a kötvényt is, bár tudom, hogy az fölösleges, ha kedves bátyám 
kérésemet teljesítheti, tudom teljesítené a nélkül is —  mert nem hagy lelketlen 
uzsorások kezeibe kerülni.

L a k á s u n k  S t á c z i ó u t c z a  23 s z. I. e m.30 
A pénzt négy-öt holnap múlva okvetlenül meg küldöm, mert addig talán lejön a 
bérlőnk elleni por a k. táblától, vagy ha az nem jő le, a hagyatéki tárgyalá
son átesünk minden bizonnyal s akkor a takarék pénztártól vehetünk fel ol
csó pénzt.

Itt iszonyú világ uralkodik: pénzt csak rémséges uzsorára lehet kapni, — 
s annak kieszközlése is annyiba kerül, kivált kis összegnél, mint maga a 
tőke.

A világkiállításon 6 hétig voltam Bécsben, a Filadelfiaira is elmentem vol
na,31 ha haszon bérlőnk fizet: már két évi bérünk 1600 ft van nála; elég módos 
ember lévén előbb utóbb megkapjuk.

Kedves bátyám nemes lelkűsége lévén most egyetlen reményem, nagyon 
kérem minél előbb értesítetni magamat.
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Maradtam a viszontlátásig, melyet, ha élek, őszre tervezek, mikor egy 
havi szabadság időm lesz.

Szerető és tisztelő ötse 
Mikszáth Kálmán

U. i.
Bocsánat az elhamarkodott levélért, iszonyú sietséggel írtam, mert izga

tott vagyok.

6 .

Kedves bátyám!
Budapest, Jún. 28. 876.

Körülményeim nem változván bizalmas rokoni kérelmem folytán, azon 
esetre, ha az bármi okból nem teljesíthető, szíves válaszod kérem: mert talán 
még kellemetlenebbé változnék helyzetem, ha alaptalan remény által tartatnék 
függőben.

Tudván, hogy bátyám mennyire nem szeret leveleket írni — midőn mégis 
ezzel terhelem, kellemetlen állapotomnak kívánom betudatni.

Maradtam mindenesetben meleg őszinte ragaszkodással és tisztelettel

szerető ötse 
Mikszáth Kálmán 

Stáczió utcza 23. sz. I. em.

7.
[Budapest—Breznóbánya 1876. július 20.] 

T á v i r a t

Mikszáth Breznóbánya
Kérek táviratilag harminc forintot Fehér ló szállodába intézve,32 elsején 

nyolcvanat küldök, nagy bajban vagyunk.
Mikszáth Kálmán

A  sürgöny feladásának ideje: 1876. 20/7, 3 óra, S napszak.33 Megérkezett: 1876. 
20/7, 3 óra 30 perc, S napszak. Bélyegző: M. K. Távírdái Állomás Breznóbánya.

8 .

Kedves bátyám!
Csak azon rendkívüli helyzet, a miben vagyunk, magyarázza meg, hogy 

ismételve kedves bátyámhoz kell fordulnunk, gondolva, hogy 30 ft nélkülözése 
a jövő hó elsejéig nem lesz oly körülmény, mely kiváló kellemetlenséget 
okozna.

A birtokra felveendő kölcsönt az árvaszék helyben hagyta, s a takarék 
pénztár megszavazta, de épen azon órában, midőn a tele grammot feladtam, 
kaptam meg Gyarmatról a kötvényemet azon kijelentéssel, hogy az aláírás köz
jegyző előtt történjék. Tehát még 12 napig eltarthat, míg végre megkapjuk a 
pénzt. S e végett magamnak kell lemennem Gyarmatra: itt pedig az öcsém is
kolai ügyei a lehető legnagyobb rendetlenségben,54 elannyira, hogy a 30 ft e 
perczben úgy szólván kétségbeesett állapotból ránt ki.

Ez azon ok, a miért bátorkodtam sürgönyözni kedves bátyámnak s sürgö- 
nyileg kérni a pénzt, melyre hogy mekkora nagy és milyen gyors szükségünk
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van, leírni nem vagyok képes —  sok ív papírra sem. Azt csak az tudja, a ki a 
Pesti életet ösmeri.35

Az árvaszék lassan mozduló test, azoknak hiába táviratoznék, s az egész 
világon nincs rokonunk, kihez ily esetben pillanatnyi segedelemért fordulhat
nánk. Bátyám az egyedüli, kinek egyénisége —  bár közelebbi rokonaink is 
vannak —  erre fölbátorít, s ki mindenha kölcsönösen érzett vonzalmat és sze- 
retetet tanúsított irántunk.

Jelen soraimat telegrammom.. magyarázatául írom —  ha ugyan kedves 
bátyám nem találná meg a magyarázatot magában a tényben.

A 80 fnyi összeg elküldését biztosan ígérhetem elsejére, de ha épen 1-jén 
nem küldhetném mind, a felét fizetésemből küldöm, a másik felét pedig a ka
pott [a lap utolsó sorának végén toliban maradt a második szótag: p o t t ]  ár
vaszéki kölcsönből, mely akármilyen pech és akadályok mellett sem késhetik 
Aug. 5. kénél tovább.

Még egyszer kérve bocsánatát, maradtam őszinte tisztelettel
szerető ötse 

Mikszáth Kálmán
Júl. 20. 876.
Budapest

A pénz elküldését azért kértem a „F e h é r L ó  s z á l l o d á b a ”, hol ét
kezni szoktunk, mert lakásom sok szót vesz igénybe a sürgönyön.

9.

Kedves bátyám!
Budapest, Júl. 24. 876.

Nagyon nagyon köszönöm szívességét, mely nagy bajból rántott ki ben
nünket, s arra kérem még nagyon, hogy jelen levelem vétele után legyen oly 
jó kedves bátyám 20 ftot küldeni távirati úton S t á c z i o u t  c z a 2 3. s z. a l á 
címezve, amellyel ügyem haladéktalan el intézése végett Gyarmatra lemehes
sek. 29 én történik meg köztünk az osztály is a Gyarmati járásbíróság előtt,, 
akkor aztán könnyebben mozgok én is.

Öcsém vizsgái ügyét elintéztem36 s 28 án őt is leviszem.
Addig is, míg valaha tettleg is meghálálhatnám kedves bátyám készséges 

szívességét, —  azon biztosításom mellett, hogy nem pazarolta érdemtelenre, — 
maradtam

őszinte tisztelő és szerető ötse 
Mikszáth Kálmán

U. i. A jövő hó első öt napjában m i n d  en e s e t b e n  megküldöm a pénzt 
Gyarmatról. Ismételve kérem kedves bátyámat, hogy ha gyökeresen akar 
rajtunk segíteni, legyen oly jó 27éré (hogy akkor megkaphassam) még a 20 
ftot elküldeni, esetleg 15 is elég lesz —  a leutazásra.

Jelenleg másfél hónapi szabadságidőm van, s ha nem volnék ily zavarok
ban, e napokban lementem volna harczitudo sít ónak a szerb csatatérre:37 anya
gilag is előnyös lett volna, mert az Athenaeum 1000 arany ftot szavazott meg 
egy egy tudósítónak havonkint, de öcsém miatt nem tehettem, —• a mit na
gyon sajnálok.

Gyarmatról bővebben viszonyainkról.
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[Budapest—Breznóbánya 1876. július 26.] 

T á v i r a t

Mikszáth Breznóbánya
Kért összeg távirati elküldését holnapra Képiró utca kilencedik szám alá38 

nagyon kérem, lehetetlen máskép segítenem.
Kálmán

A  sürgöny feladásának ideje: 1876. 26/7, 5 óra 30 perc, S napszak. Megérkezett: 
1876. 26/7, 6 óra 45 perc, S napszak. Bélyegző: M. K. Távirdai Állomás Breznóbánya.

11.
[Budapest—Breznóbánya 1876. július 31.] 

T á v i r a t
Mikszáth Breznóbánya
Esedezve kérem még előbbi helyre Képiró utcába holnap reggel harminc 

forintot küldeni, csütörtökön táviratilag visszaküldöm.
Kálmán

A sürgöny feladásának ideje: 1876. 31/7, 4 óra, S napszak. Megérkezett: 1876. 31/7, 
5 óra 35 perc, S napszak. Bélyegző: M. K. Távirdai Állomás Breznóbánya.

12.

[Budapest—Breznóbánya 1876. augusztus 2.] 

T á v i r a t
Mikszáth Breznóbánya
Nagy bajunk van, még ma kérjük a pénzt Képiró utca 9 küldeni, addig 

nem mozdulhatunk, többit levélben.
Kálmán

A sürgöny feladásának ideje: 1876. 2/8, 10 óra 20 perc, M napszak. Megérkezett: 
1876. 2/8, 11 óra 35 perc, M napszak. Bélyegző: M. K. Távirdai Állomás Breznóbánya.

13.
Kedves bátyám!

Leírhatatlan szégyen érzet fog el, hogy annyiszor s mintegy követelő színe
zetben kell fordulnom úgy is soha eléggé meg nem hálálható rokoni szereteté- 
hez.

De ha megtudja a körülményeket, melyben vagyunk, tudom, nem csak 
megbocsát, hanem talán még helyeselni is fogja, hogy hozzá fordultunk. Mert 
van a világon kívüle valakink?

27 én két rendbeli küldeményével39 rendbehozván magunkat, le kellett vol
na utaznunk a birtok felosztási terminusra: azonban nem maradván elegendő 
pénzem, a birtok felosztási határidőt elsején túlra tétettem távirati úton.

Azonban látván, hogy részint a közelgő házbér [áthúzva: r é s z i n t ] ,  mely 
itt Pesten olyan, mint a halál, részint más becsületbeli kötelezettségek any- 
nyira felemésztik fizetésemet, hogy leutazási pénzem sem marad, még egyszer, 
bár pirulva a nyomasztó szükség terhe alatt, 30 ftért folyamodtam.

10.
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Ehhez járult még tegnap Gyula öcsém kitört aggasztó betegsége, valahol 
a kis Dunán fürdőit s hogy hogy nem életveszélyesen meghűtötte magát.

Táviratoztam ismét bátyámnak és táviratoztam az árva széknek is, de fé
lek, hogy ez utóbbi nem nyújtja gyorsan a kellő segélyt, s az engedélyezett 
takarékpénztári kölcsönt még egy hétig sem látom, ha a fiút ápoló kezekre nem 
bízva, magam le nem megyek.

De én istenem hogyan tehessem? . . .
Kedves bátyám, ha nem rendült meg hite becsületességemben, mely drá

gább életemnél,40 s ha teheti, küldjön kérem ezen levelem vétele után mindjárt 
táviraton 37 ftot, vagy 27 et, (talán az is elég lesz) csak órákra kell e pénzt 
nélkülöznie, de a nélkül nem mozdulhatok, őt ápolás nélkül hagyva, midőn még 
orvosságait sem tudom fizetni.

A pénzt kérem ügyvédünkhöz Borbély Sándorhoz intézni, illetőleg mint az 
előbbi összeget „K é p i r  ó u t  ez a 9. [ ”] a saját nevem alatt.

Szomorú ülustratioja az a mai igazságszolgáltatásnak, hogy ide jutottunk: 
egy év óta egyetlen krajezárt nem bírunk kiperelni a bérlőtől, a királyi tábla 
miatt, s a fiú éhen halhatna az árvaszék lassúsciga következtében.

Miután halandó emberek vagyunk, ne vegye kérem rósz néven kedves 
bátyám, hogy mellékelve küldöm a kötelezőt is, nem jegyezve abba kamatot, 
mert tudom, el sem fogadná, csupán a tőkét és a három ízbeni táviratozást.

Sem nem azért küldöm e kötvényt, mintha azzal talán forchírozni akarnám 
még a kért pénz elküldését, bátyám addig is annyit tett értünk, mintha atyánk 
lenne s nincs jogunk nyomást gyakorolni szeretetére —  mely remélem meg
bocsátja nekem ezen nagy és sokszori alkalmatlankodást, melybe hibám [!] kívül 
sodortak a viszonyok.

Kimondhatatlanul fáj nekem, hogy a helyett, hogy 1 jén ígéretemhez ké
pest én küldhettem volna a pénz felét, még én kérek, (de számítottam, hogy a 
házbérrel várni fognak egy hétig) azonban ez nem történt.

Legyen meggyőződve kedves bátyám, hogy ez nem szószegés, hanem a kö- 
nyörületlen esélyek játéka s legyen meggyőződve arról is, hogy a pénz, melyet 
annyi nemes áldozatkészséggel adott nekünk kölcsön, ha holnap-holnapután 
megkaphatom még a kért összeget,11 attól számítandó három hónap alatt kezei 
közt lesz, vagy én nem élek többé.

Ezerszeresen üdvözli
holtig tisztelő és szerető ötse 

Mikszáth Kálmán42
Bpest, Aug. 2. 876. 
igen sietve

A  fehér levélpapír bal felső sarkában mélynyomással koronás címer, alatta fél
körben: ÁLDÁS HAZÁNKRA

14.
[Budapest—Breznóbánya 1876. augusztus 11.] 
T á v i r a t

Mikszáth Breznóbánya
Gyula éjfélfkor] meghal[t], haldoklása miatt nem mehettem Gyarmatra,™ 

küldjön bátyám azonnal húsz frtot, kétségbe esett állapotomat képzelheti.
Kálmán

A  sürgöny feladásának ideje: 1876. 11/8, 11 óra 45 perc, M napszak. Megérkezett: 
1876. 11/8, 2 óra 25 perc, S napszak. Bélyegző: M. K. Távirdai Állomás Breznóbánya.

20



15.
Budapest, Aug. 13. 876.

Kedves bátyám!
Igen sietve írok. A csapás, mely ért, egészen elkábított s bár túlmegy 

minden határon a dolog, ismét és ismét bátyám szívességéhez kényszerített fo
lyamodni. A 20 ftra, melyért sürgönyöztem, iszonyú nagy szükségem van.

Tudom, hogy ez iszonyatos máliczia már, s saját édes apám is kijött volna 
türelméből ennyi zaklatásra. De istenem, tehettem e másképp? elhagyatva 
ebben az elátkozott nagy városban egy temetés iszonyú költségeivel,44 Egyetlen 
fillér sem maradt zsebemben csak adósság.

Ha még nem küldte meg kedves bátyám a 20 ftot (ha a távirat nem ta
lálta otthon), legyen oly jó azt azonnal elküldeni táviraton, becsületemet men
ti meg vele s lehetővé teszi, hogy rögtön elmehessek most már azon perczben, 
mikor kapom. Haszonbérlőmnek s az árvaszéknek szinte táviratoztam pénzért 
nem is felelt [áthúzva: e g y i k  sem] :  a haszonbérlő és Veres Gáspár anyai 
nagybátyám pénz helyett részvét táviratot küldtek a temetésre. 45

Egyedüli támaszom bátyám-.
A pénzt, mely lehet 15 ft is, [áthúzva: v a g y ]  ismét a Képiró utcza 9. sz. 

alá kérem intéztetni.

És most még egy ügyben bátorkodom felkeresni —  addig is, míg a pénz 
elküldése mellett nehány nap múlva körülményesen írnék.

Plachy Bertalan tanfelügyelővé történt kineveztetése következtében, sze
retnék a korponai kerületben jelöltnek föllépni/16 A kormány mellettem van 
s némileg támogatni fog talán pénzzel is, de erkölcsileg erősen. A sajtó szin
te mellettem lesz. Kedvező esély még, hogy Miklós bátyám Pelsőczön lakik és 
Petrás is/7 [Ha  áthúzva.] Ök talán mellettem lesznek. (Pelsőcz pedig nagy 
contingens.)

Kiss Miklósnak,48 ki jóakaróm, már tegnap írtunk e tárgyban Parisba 
(nem tudom levelünk megtalálja e), ő annyit tehet, hogy gazdatisztjeinek 
instrukcziót ad. Van azon felül ügyemnek még nehány barátja ott, Scuruk Tóni 
(jó kortes), Bothár Samu/9 A szükséges pénzt biztosan remélem összehozni.

De mielőtt nyíltan neki ugorhatnék e nem közönséges lépésnek, nagyon 
kérem kedves bátyám Balassa-Gyarmatra (Zichy szálloda)66 intézendő taná
csát, és a körülmények érintését, melyekkel még ma teljesen ismeretlen vagyok 
s mik döntő befolyást fognak elhatározásomra gyakorolni.

Miklós bátyámnak is csak Gyarmatról s kedves bátyám bevárandó levele 
után fogok e tárgyban írni. nem kételkedem, hogy kedves bátyám is latba 
veti befolyását ott, a hol teheti s ír Miklósnak. Mert óhajtandó lenne, hogy 
nehány Pelsőczi választóval egy kérvényt lehetne aláíratni, melyben a jelöltség 
elfogadására felhívnak s melyre én tót és magyar programmal válaszolnék s 
mely itt a belügyminiszternél megszerezné nekem még azt is, a mire egyelőre 
nem számolok — a pénzbeli támogatást.

Addig míg e tárgyban kimerítőleg írnék Balassa Gyarmatról kötelezettsé
gem lerovása mellett e héten okvetlenül, alásan kérem szíveskedjék a felmerült 
körülményeket e tekintetben élénk figyelemmel kísérni, valamint még egyszer
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nagyon nagyon kérem a levelem első részében foglalt kérelemnek (ha csak le
hetséges) gyors teljesítésére, mert most úgy vagyok quis cito dat bis dat.51 

Alázatos tisztelettel s forró ragaszkodással
szerető ötse 

Mikszáth Kálmán

16,

Kedves bátyám!
Budapest, Nov. 11. 876.

Szégyenlem a dolgot, hogy mind eddig oly szerencsétlen voltam, miszerint 
vissza nem adhattam az úgy szólván erőszakkal kikért kölcsönt. De oly any- 
nyira váratlan zavarok és malheurok jöttek közbe, s a takarékpénztárból [át
húzva: f e l v e t t ]  engedélyezett kölcsön fölvételére Dömök József közgyám 
bízatván meg, az még mai napig sem számolt, s a szegény öcsémre fordított 
603 ft fölösleghez még e napig sem jutottam.

A haszonbérlőt, ki nem fizetett, pör útján kiűzettem a birtokból, s most 
nincs is bérbe, mert senki sem akadt, ki illendő árt adott volna: feléből dol
goztatom.

Az átíratás a közbejött haláleset következtében felmerült új actusok mi
att, elhúzódott, mi megakadályozott abban, hogy személyes hitelhez folyamod
jam valahol otthon, mert itt Pesten az olyan parányi birtokocska számba sem 
jön.

Most első novemberre azonban mégis mutatkozott egy biztos forrásom, 
melyből kifizethetem ezen erkölcsileg terhes kölcsönt, s ez a haszonbérlő tá- 
voztával visszaszármazott instrukczió, széna, szalma, birka, gazdasági fölsze
relések eladása —  melyből 1500 ft jönne be.

De ember tervez, isten végez. Október vége táján megbetegedtem átfá- 
zástól s most Budán a császár fürdőben fekszem52 a nélkül, hogy dolgaimban 
mozdulhatnék s a nélkül, hogy otthon Nógrádban egy hű emberem lenne, ki 
vevőt keresne, ki elárusítaná az instruktiót, egyszóval, a ki hederítene rá, élek e, 
halok e, s van e valamire szükségem?

Veres Gáspár (egy szívtelen ember, anyám testvére), kit az átadásnál sze
mélyem képviselésével megbíztam, bár már a negyedik kérő levelet írtam 
hozzá, hogy adja el az instrukcziót, a mily áron veszik, nem is hederít.

A legelhagyatottabb állapotban vagyok itt, fű fa sírna, ha látná sorsom, . . .  
gyógyíttatásom itt nagyon költséges, sokat felemészt, most 11 ike és már nincs 
pénzem, —  lábadozóban lévén ki nem vonhatom magam a gyógyítás alúl, mert 
akkor ismét visszaesem a tiphusba.

Nincs a nagy világon egy pont, a hova jelenlegi sorsomban forduljak.
Nem tudom, írtam e m,ár vagy hallotta e bátyám? 1873-ban megházasod

tam: egy szép fiatal leányt vettem el. Mauks nógrádi volt alispán leányát. 
Az egy gőgös arisztokratikus család. Feleségem múlt Martius elsejétől az ő bir
tokukon Mohorán van, mert komisz viszonyaim mellett ezen idő óta háztar
tást nem vihetünk itt. S daczára annak, hogy vagyonilag kitűnően állanak 
(1300 hold földjük van), hallani sem akarnak róla, hogy annak egy részét ne
kem, illetve lányuknak adják, készek eltűrni szorongó állapotomat, s leányuk 
boldogtalanságát, ki kényszerítve van férjétől elválva élni, mert én csak igen 
ritkán mehetek Mohorára, hol az úri societasok közt még több pénzre van 
szükségem, ha lemegyek, mint rendes körülmények közt itthon Pesten.53

Ez őszinte kitéréssel csak azt akartam constatalni, hogy az az egy hely lát
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szik olyannak, a hová a viszonyokkal kevésbé ismert ember hite szerint fordul
hatnék: de én, a ki ösmerem a helyzetet, készebb vagyok meghalni nyomor
ban elhagyatva, mint ide fordulni segélyért.

Arczom lángban ég a pirulástól így betegen is, a mint ismét és ismét ked
ves bátyámhoz fordulva —  u.tolszor —  nagyon kérem, hogy küldjön nekem ezen 
levelem vétele után huszonöt ftot nevemre czímezve B u d á n .  A császár fürdői 
kápolna épületben 16 8 a j t ó i ,  emelet.

Nem tudom, mikor adhatom meg a már így felszaporodott összeget: napot 
nem tűzök, mert isten őrizzen meg attól, hogy újra át kelljen menni azon 
erkölcsi szégyen érzeten önmagam előtt, amelyen múlt hónapokban mentem 
át, —  de esküszöm anyám sírjára, a mi legszentebb e l ő t t e mh o g y  a legelső 
perczet, melyben tehetem, arra fogom használni, hogy kedves bátyám szokat
lan nemes szívességét, mellyet irántam oly önzetlenül tanúsított, visszapótolhas
sam a kölcsön azonnali visszaküldésével, és mélyen érzett tiszteletemmel s sze- 
retetemmel.

Ne nehezteljen rám s ne ítéljen el ezért, —  sokáig haboztam, s hogy ezen 
utat választottam bajomból menekülni, mutatja, hogy csak ezen egy utam 
volt, Ebben van egyedüli reményem és bizalmam.

Szíves válaszát még akkor is, ha az, a mit nem hiszek, vagy legalább 
jól esik nem hinnem, tagadó lenne, levelem vétele után, posta fordultával 
várom, —  mert itt a császár fürdőben már nagyon körmömre égett a dolog. 
Tegye meg azt kérem, kedves bátyám, bármennyire nem szeret is írni, írjon 
azonnal. Képzelje magát egyetemi tanuló korába, s gondolja el, mennyire druk
kol ilyenkor az ember a válaszért, hátha még valaki olyan beteg s olyan elha
gyott, mint

holtig szerető ötse 
Mikszáth Kálmán

17.

Kedves bátyám!
Bpest, Nov. 20. 876.

Midőn tisztelettel kérném szíves válaszát nyolcz nap előtt írt levelemre, 
értesítem, hogy állapotom, fájdalom, egy szemernyivel sem jobb, s hogy jobban 
mint valaha, volna szükségem a kért összegre: ha lehet, legalább 15 ftot küld
jön bátyám, de azt távirati úton.

A láztól, mely tör, nem, bírok többet írni.
szerető ötse 

Kálmán
Császár fürdői-kápolnaépület 168 ajtó.

18.

Mikszáth Kálmán levele Frideczky Lajoshoz

Mikszáth első házasságának éveit (1873— 1875) a sivár anyagi helyzet és az 
írói érvényesülésért folytatott viaskodás árnyékolta be. A  fiatal házasok nehéz 
életszakaszáról Mikszáthné rögzít érzékletes mozzanatokat.55 Nyomdai költsé
gek, kölcsönök, jótállás,56 lakbértartozás, árverés, pénzveszteségek adják e 
küzdelem-sorozat nyugtalanító fordulóit. A  felszínen maradásnak szövevényes 
életharci hátterét szemlélteti Mikszáth keserűséget, feldúlt lelki állapotot tük
röző levele, amelyet a balassagyarmati törvényszék elnökéhez, Frideczky La
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joshoz írt.57 Mikszáth megyei hivatalnok korából személyesen ismerhette Fri- 
deczkyt. .Az újonnan szervezett törvényszék elnöke ugyanis előzőleg Nógrád 
megye másodalispánja volt. De ismerhette Mikszáth Frideczkyt Mauks Ilonáék 
környezetéből is. A  másod alispánt Mauks Mátyáshoz gyermekkori barátság 
fűzte.58.

Budapest, Aug. 4. 874.

Nagyságos elnök úr!
Liptai János ügyvéd 19 ft kamat miatt a nagyságod vezetése alatt álló 

törvényszéknél megidézett: az idéző végzést megkaptam, de a kézbesítési, s 
tárgyalási idő között oly csekély differentiaval, hogy magamat képviseltetni 
lehetetlenné vált. A törvényszék —  nem tagadom, jogosan —  elmarasztalt ma
kacsságban, s Liptai anélkül, hogy én az ítéletről értesültem volna mai napig, 
végrehajtást intézett Szklabonyára, hol én nem lakom s lefoglalta September 
negyedévi 400 fnyi haszonbéremet. Ezen végrehajtásról is ez ideig csupán 
privatim lévén értesülve azt meg törvényes szempontból ,,fait accomple”-nak 
nem tekinthetem, s lehetlen az egész bosszantó eljárást nevezett ügyvédtől 
egyébnek tartanom, mint az ügyvédi kötelességgel való vissza élésnek, a meny
nyiben engem a követelés tisztázására soha sem szólítván fel, erőszakosan a 
mesterséges percsinálás nemtelen műveletéhez gravitált, hogy perköltséget s 
ezáltal magának felek perbevonásával megélhetési eszközt teremthessen.

De panaszom, nem, erre bazíroz még sem. Ez még csak az eleje és közönsé
ges dolog.

Ekkor felszólítottam, hogy miután ki akarom az összeget fizetni, számolja 
fel a perköltséget, és a derék férfiú felszámolta a tőkét, a kamatokat, a per- és 
végrehajtási költséget, s w,iután neki úgymond joga van a lefoglalt árendát 
elárvereztetni is, tehát felszámította még a leendő árverési költségeket is.

Természetesen, hogy ilyen áron nem lehet őt kielégítenem s útját állanom 
a további eljárásnak, mely neki új jövedelem termője lesz.

Mielőtt ez ellen a gazember ellen az igazságügyminister úrhoz fordulnék 
— azon őszinte tiszteletnél fogva, mellyel mindenkor viseltettem s mely soha 
változás alá vetve nem lehet, ildomosnak és célravezetőbbnek tartom, addig is 
míg nehány nap múlva isw,ét alkalmat vehetnék magamnak leutazhatni, előbb 
Nagyságodhoz fordulni erkölcsi elégtétel végett, melynek elnyerésére nekem 
elég jó garantia igazság szeretető s ismert erélye az ily fajta ügy védőkkel 
szemben.

Alkalmatlankodásomért bocsánatát kiérdemelni remélve maradtam Nagy
ságodnak

alázatos szolgája 
Mikszáth Kálmán

Lelőhelye: Petőfi Irodalmi Múzeum. Jelzete: V.-lev. 1170.

19.

Mikszáth Kálmán levele Frantisek Brábekhez

A  magyar— cseh irodalmi kapcsolatok történetében számottevő fejezetet 
jelöl Frantisek Brábek (1848. december 12— 1926. május 22)39 cseh író és mű
fordító tevékenysége. Brábek Miskolcon végezte középiskolai tanulmányait. S 
egy életre elkötelezte magát a magyar nyelv és irodalom mellé. Magyar nyelv
tankönyvet ír, magyar— cseh, cseh—magyar szótárt szerkeszt, a prágai egyete
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mén a magyar nyelvet és irodalmat tanítja. Munkássága legsajátabb területe: 
a magyar irodalom cseh nyelvű népszerűsítése. Fordít Petőfit; Jaroslav Vrchlic- 
kyvel, a nagy cseh költővel közösen szólaltatja meg Aranyt; tolmácsol Eötvös-, 
Jókai- s Mikszáth-regényt, Dóczi- és Csiky-drámát.60 1893-ban kiadja Az em
ber tragédiája fordítását.61 Neve népszerű magyar irodalmi körökben. A  Kis
faludy Társaság 1899-ben választja levelező tagjává, a Petőfi Társaságnak 1909- 
ben lett tiszteleti tagja. Ezekhez a mozzanatokhoz és Brábek egyéb irodalmi vi
szonylataihoz érdekes adalékokat szolgáltatnak azok a Literární Archív Národ- 
niho Muzea prágai kézirattárában őrzött levelek, amelyeket Baranyai Zoltán, 
Csiky Gergely, Déri Gyula, Ferenczy József, Hollósy István, Kacziány Géza, 
Kürthy Emil, Mikszáth Kálmán, Radó Antal, Sándor Vencel, Siklóssy László 
intézett hozzá. A  levélköteget Rejtő István kutatta fel, s volt szíves mikrofilm
másolatban ismertetés végett rendelkezésünkre bocsátani.

Tisztelt uram!

Köszönöm, hogy szíves volt velem foglalkozni, de különös figyelmét, hogy a 
lapokat elküldeni méltóztatott.

Nem értek ugyan jól tótul, de annyira mégis, hogy egy darabon összeha
sonlíthattam az ön szövegét a magaméval s egész bizonyossággal kimondhatom, 
hogy a „Zlata nevesta” remekül van fordítva a „Svétozor”-ban.62

Örülök, hogy azon meleg rokonszenv, melyet a szlávok iránt érzek, ha 
legalább ilyen alakban is, (olyan kitűnő névvel kapcsolatban mint az öné) el
vezetett a nemes csehek irodalmába, melynek fejlődését mindenkor érdeklődés
sel fogom kísérni.

Fogadja még egyszer őszinte meleg köszönetemet s engedje meg, hogy a 
legújabb könyvemet, a most sajtó alatt levő „Jó palóczokat” még nyilvános 
megjelenése előtt küldjem el.63

Budapest, Deczember 12. 881.
igaz tisztelője 

Mikszáth Kálmán
Lelőhelye: Literární Archív Národniho Muzea v  Praze. Jelzete: I. F. 12.

20 .

Mikszáth Kálmán levele Mauks Ilonához

Mikszáth Kálmán és Mauks Ilona 1883. január 1-én kötött másodszor há
zasságot.64 Közlendő levelünk ennek az új életfordulónak innenső közelségében 
fogant. A  dátum megállapításának lehetősége a levélszöveg utolsó mondatához 
kötődik: „Itt küldöm Istókot” . A  küldemény: a Bolond Istók 1882. október 8-i 
száma volt. Ebben jelent meg Mikszáth „Egy vármegye a tarisznyában” című 
elbeszélésének első része; a folytatást az október 15-i szám közölte.65 E befeje
ző részt még nem mellékelhette az író, mert egy későbbi, 1882. október 14-én 
kelt levelében érdeklődik: „Múltkori levelemben megküldtem az Istókot, meg- 
kapta-é?”66 A  levél megírásának idejét 1882. október 10— 11-ére tehetjük. A  
szűk időkeretet nemcsak a tudakozódó kérdéshez szükséges időtávolság hatá
rozza meg, hanem az utóiratban előforduló „múlt szombat” kitétel is. Ez az 
utalás ugyanis 1882. október 7-t idézi.67 Valószínűtlen tehát, hogy Mikszáth a 
szombatot közvetlenül követő egy-két napon a múlt megjelölést használta volna.
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A „Pesti Hírlap” szerkesztősége,
Budapest, V. Nádor utca 7. sz.
Kedves Ilonám!
Megkaptami az ágyneműt; köszönöm, még ki sem bontottam, nincs rá 

szükségem. Köszönöm kérdését, egészséges vagyok, —  nagy aggodalmam van, 
hogy mit fogunk csinálni ezen a szálláson.68 —  Semmire sem bírom magam 
elhatározni. —  Itt még se maradhatunk. Lehetetlen, annyian járnak hozzám. 
Férfinak fényes lakás, de asszonynak komisz. Roppant fő a fejem, nem tudom, 
mi tévő legyünk? Itt küldöm Istókot.

Csókolja milliószor 
Kálmán

Plachy Janit a múlt szombati számban megemlítettem,69 Gyürkyvél talál
koztam.70 Nagy diskurzus —  égő szerelem. Kitárta végre kebelét. Eredeti gye
rek. Most nem vagyok még csak tisztábam.

[Budapest, 1882. október 10— 11.]

Lelőhely: Eredetije ifi. Mikszáth Kálmánná iratai közül került elő. Másolatot 
Méreiné Juhász Margit készített róla. Hagyatékából közöljük a levelet.

21.
Mikszáth Kálmán levele Kürthy Emilnéhez

Levelünk a Pesti Hírlap szerkesztőségének baráti légkörét idézi. Kürthy 
Emil és Szemere Attila: Mikszáth hírlapíró társai a Nádor utcai redakcióbán; 
Szemere Bertalan leánya, Gizella: húga Attilának és felesége Kürthy Emilnek.71 
Ezt a benső kapcsolatot tükrözi a levél többes számú megszólításában rejlő ked
veskedés. Maga Kürthyné is a toliforgatók rendjéhez tartozott. Francia és an
gol regényeket fordított, és szerkesztette a „Háztartás” című lapot.72

A  levél keltének megállapításához a Verhovay név ad támogatást. Verhovay 
Gyula hírlapíró, 1878— 1887 között Cegléd képviselője, a „Függetlenség” című 
napilap felelős szerkesztője hangadó szerepet játszott a tiszaeszlári perben és az 
antiszemita mozgalmakban.73 Testvére, Verhovay Lajos, a Függetlenség kiadó- 
hivatalának vezetője hűtlenül kezelte a bukovinai csángók javára gyűjtött pénz
adományokat. Alapos gyanú merült fel, hogy a hiányzó összegeket részben 
Verhovay Gyula a maga mulatozásainak, adósságainak fedezésére fordította.74 
A  Pesti Hírlapban 1883. október 16-án jelent meg az ügyről az első híradás, s 
ettől kezdve az újság napról napra többhasábos közleményekben számol be a 
fejleményekről. A  lap munkatársai az „Elsikkasztott könyöradományok” című 
állandó rovat bevezető szövegében sűrítik össze elmarasztaló véleményüket; 
vezércikkekben foglalkoznak a sikkasztással, s bennük kemény kitételek hang
súlyozzák a szakmabeliek ítéletét.75 Majd amikor az országgyűlés felfüggeszti 
Verhovay Gyula mentelmi jogát, nemcsak a Függetlenség leple alatt, hanem 
név szerint is kipellengérezik a vádaskodó, vagdalkozó botrányhőst.76 Mikszáth 
az eset kipattanása idején csak a csángó pénzekre céloz egy neki tulajdonítható 
cikkben,77 utóbb Verhovayt is megemlíti politikai karcolataiban.78 A  mentelmi 
bizottság határozatával a szenzáció elhalkul. Ezzel a mozzanattal záródnék a 
levélírás feltételezhető időközének végső határa.
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A „Pesti Hírlap” szerkesztősége
Budapest, V., Nádor utca 7. sz.
Tisztelt Nagyságos asszonyunk és mindenható diplomatánk!
Én most ugyan emberevéssel foglalkozom (Verhovay holttestén lakmáro- 

zunk), de az emberhúsra se kártékony a thea, s ha valami közbe nem jön, a mi 
miatt kénytelen leszek e l r á g n i  a k ö t e l  et (népies stylusban a szó meg nem 
tartás)79, pontosan átadom magamat este rendőri tanulmányainak.

Nekem okoz az legtöbb örömet és mulatságot.
hódoló rabszolgája és 

alázatos stúdiuma 
Mikszáth Kálmán

[Budapest, 1883. október 16— december 14.]
Lelőhelye: az OSzK kézirattára. A címzett nevét a kézirattári jegyzet tünteti fel.
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22 .

Mikszáth Kálmán levele Pósa Lajoshoz

Mikszáth és Pósa félévszázados barátsága az időtávlat két végpontján egy- 
egy költeményhez kötődik. Kapcsolatuk közös diákköri élményekben gyökere
zett: a rimaszombati gimnázium égboltja alatt találtak egymásra. Pósa meg
őrzött egy rímes emlékkönyvi versezetet, amelyet a Mikszáth-jubileumi ünnep
ségek idején régi papírlapról Mikszáth ellenőrző-igazoló jelenlétében felolva
sott. Ezt az eddig a Mikszáth-életmű alkotásai között számba nem vett emléket 
Gárdonyi Géza fia jegyezte fel:80
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A  mosolygó élet 
Távol legyen tőled,
Minden jó mi vagyon,
Kerüljön, de nagyon.
Kísérje léptedet 
A  gyász emlékezet,
A szívedbe légyen 
Keserűség, szégyen.

Mikszáth a tréfás sorok alá rejtélyoldó szándékkal ezt jegyezte oda: „Vágd ket
té és illeszd össze.” E művelet nyomán ilyen formát ölt a vers:

A  mosolygó élet kísérje léptedet,
Távol legyen tőled a gyász emlékezet,
Minden jó mi vagyon, a szívedbe légyen.
Kerüljön, de nagyon, keserűség, szégyen.

A  versike a legkorábbi Mikszáth-rímelések közé tartozik. Az írónak efféle diák
köri verselményeiről van tudomásunk. Waldapfelné Petrolay Margit közli is az 
első Mikszáth-verseket.81 Ezekhez a rimaszombati kísérletekhez kapcsolódik a 
fenti emlékkönyvi bejegyzés is. írásának idejét 1863-ra tehetjük. Pósa (1850—  
1914) ugyanis 1860-ban iratkozott be a rimaszombati gimnáziumba, Mikszáth 
1863 őszén mint VI. osztályos diák hagyta el az iskolát.82 Azt kell tehát felté
teleznünk, hogy csak a III. osztályos Pósa érettsége biztosított elegendő lehető
séget ahhoz, hogy a játékos baráti közvetlenség Mikszáth Kálmán részéről a 
nálánál három évvel fiatalabb Pósa iránt a kortávolság ellenére is megnyilat
kozzék.

Az életvégi költeményt „Mikszáth álma” címmel írta meg Pósa Lajos, hogy 
benne a Mikszáth-jubileum idején baráti üdvözletét jelentse.83 A  vers számot
tevő motívunként játszott bele Mikszáth élete utolsó napjainak történetébe. 
Nagy mértékben befolyásolta annak az elhatározásnak kialakulását, hogy 
Mikszáth ,,a legédesebb fiú:'-nak, Jánoskának sírját a maga örök nyugvóhelye 
mellett jelölje ki.84

A  két költemény rögzítette időpont közé Mikszáth—Pósa barátságának né
hány irodalomtörténeti jelentőségű mozzanata ékelődik. Ilyen az a tárgyunkat 
érintő életrajzi valóság, hogy az irodalmi életben nehezen elhelyezkedő Pósa 
1880. december 2-án Budapestről keltezett levelében állástszerző támogatást 
kér a Szegeden élő Mikszáthtól.85

Kedves Kálmán! Sorsom: reménytelenül sötét, kenyerem: bizonytalanul 
morzsa. Olvastam, hogy az áradat, ami Szegedet elöntötte iszapos hullámaival, 
téged felszínre vetett. A toliadon szállt a városra, a reménység s nem kérhetsz 
olyat a „toronyalatti” uraktól, amire rögtön rá ne biccentenék az igent.

Kérlek, kérj számomra egy fejbiccentést, hogy éljek és lehessek ott is gond
talan barátod.

Budapest, 1880. december 2.
Pósa

Mikszáth élete nagy fordulóján, Szegedről távoztában Pósát ajánlja utódjá
nak a Szegedi Naplóhoz. Erre a körülményre utal Mikszáthnak „Egy jó fiatal 
poéta” címmel írt tárcája.86 A  Mikszáth Kálmán-i stílushangulatot árasztó írás
mű bevezetője így idézi a személycserét a Szegedi Napló szerkesztőségi asztala 
táján: „A  derék Pósa Lajos mindig utánam jött, mindenüvé. Utánam született
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a világra, utánam járt egy évvel az iskolába Bátyiban,87 ugyanazon padban 
ült, most pedig ugyanannál az asztalnál írta előttem fekvő verskötetét, a mely 
asztalnál én körmölgettem.” Mikszáth tárca-bírálatában Pósa gyermekverseit 
igaz elismeréssel értékeli: „Amit Pósa e nemben produkál: az annyira a gyer
mekvilág kedélyéhez van szabva, hogy alig van egy írónk is, aki utána tudja 
csinálni.” Ennek a méltányló szemléletnek volt folyománya az a Mikszáth-levél, 
amelyet Pósa „Dalok és regék” címmel kiadott verseskötete élén előszóként 
közöl.88

Mikszáth levelén érzik, hogy a nyilvánosságra jutás megszabta modorban 
íródott. De ez a magatartás egy pillanatra sem tompítja benne a levélírói köz
vetlenség, a személyi hangulat erejét; mondanivalójának szépsége meg éppen
séggel a közönséghez fordulás viszonyában kap távlatot. A  levelet néhány szó 
eltéréssel Gárdonyi József is közölte.89 Mi a verseskötetben megjelent első 
nyomtatott szöveget adjuk.

Kedves Barátom! Megkértél, hogy előszót írjak a könyvedhez. Minek? Ab
ban a világban, a hova a te könyved megy, nem kell neked bemutatás s legke
vésbé én tőlem, a kit ott nem ösmernek.90

Szívemből örülök, hogy ideiglenesen áthurcolkodtál az öreg olvasóktól 
(Nagyon szűk itt ez a mi szállásunk) s azoknak a romlatlan tiszta gyermek- 
lelkeknek dalolsz olyan szépen, mintha csak a bölcső rengésének volna édes 
szavakba rakott folytatása.

„Ma már nincsenek apák!” —  mondd nemrég egy ismerősöm tréfálózva.
„Apák még vannak, —  felelte a másik ismerősöm szomorúan —  de nincse

nek gyerekek!”
Igaz-e az? Félek, hogy igaz.
S ha gyermekek nincsenek többé, —  férfiak se lesznek többé.
írj, kérlek, minél többet ilyeket, hátha a mese és gyermekdal visszaviszi 

nekik a friss gyönyörök ama forrásait, a melyeknél a mi apáink gyermekkoruk
ban oly sokáig időztek s olyan nagyon megizmosodtak s a melyek mellett a mai 
gyermekek vasúton rohannak el: hátha a korai érettség nyegleségeit eldobják, s 
felülnek a lenézett vesszőre, hogy jókedvűen nyargalásszanak rajta, mert ez az 
egyedüli paripa, mely soha nem veti le lovagját, s melyen utolérhetetlen élvezet 
ülni.

Budapest, 1883. deczember 24.
Mikszáth Kálmán

23.

Mikszáth Kálmán levele Beöthy Zsolthoz?

Mikszáth Kálmán alábbi levelének címzettje ismeretlen. Csak a benne sű
rűsödő lexikoni adatok nyújtanak némi fogódzót a feltételezhető személy fel
derítéséhez. Nyilvánvaló, a levelet Mikszáth olyan valakihez írta, aki esztétikai
kritikai tollal készült közeledni műveihez, s aki az írói alkotások művészi 
szemléletéhez mintegy kiegészítésül hozzátartozónak tekintette az író életrajzi 
mozzanatait. Ez a feltevés irodalomtörténeti értékelésre utal. így vetődik fel 
annak lehetősége, hogy Beöthy Zsolt népszerű középiskolai irodalomtörténeti 
tankönyvére gondoljunk. Beöthy művének az újabb irodalommal foglalkozó 
második kötete 1884-ben már harmadik kiadásban jelent meg. Lehet, hogy az 
ekkor rendkívüli egyetemi tanárként működő Beöthy felvilágosítást kért Mik-
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száthtól azzal a szándékkal, hogy könyvének e tervezett új kiadásában megem
lékezzék róla. A  bővített kiadás azonban a legújabb kor prózaíróiról változat
lanul általános megállapításokat közöl. Csak az 1887. évi negyedik kiadás szö
vegbővítménye idézi Mikszáthot, s egyedül csak az ő nevét. Az általánosan jel
lemző rész utolsó mondatai így hangzanak: „Bizonyos borult hangulat nálok 
is uralkodik, mint líránkban; részvétet mutatnak az emberi gyengeségek és 
szenvedések iránt. A  regény nagyobb stíljére ritkán nyújtanak példát, inkább 
a vázlatos elbeszélésnél s az úgynevezett rajznál maradnak, sokszor mélyednek 
prózaiságba s az előadás és alakítás gondja ritka nálok.” Ez az előző kiadásokból 
módosítás nélkül újra nyomott szöveg került át a negyedik kiadásba is, meg
toldva a Mikszáthra vonatkozó sorokkal: „Legjobban kiemelkedik közülök 
Mikszáth Kálmán (1849—) a magyar népéletből vett kisebb rajzaival (A  jó pa
lócok). Kiváló érzéke van az egyszerűben, a természetesben rejlő költői elem 
kiérzésére és kifejezésére, s előadásának üdesége, naiv kecse és elmés fordula
tossága napjaink legkedveltebb írói közé emelték.”91

Bár Mikszáth levelének életrajzi adataiból csak a születési dátum szerepel 
Beöthy könyvében, mégis azt hisszük, helyes nyomon járunk, amidőn a levél 
címzettjét benne véljük felfedezni. Ez idő tájt ugyanis nem találunk olyan 
irodalmi lelőhelyre, mely felhasználná a Mikszáth-közölte évszámot. Tóth Sán
dor könyvismertetése nem említ életrajzi mozzanatot.92 Porzsolt Kálmán iro
dalmi szemléje sem céloz az író életkörülményeire.93 Szana Tamásnak Mikszáth 
Kálmánról közzétett tanulmánya ugyan számos adatot tartalmaz: rossz tanuló 
volt, atyja nem akarta taníttatni, tehetsége Selmecen csillant fel, Pesten jogot 
tanult, 1873-ben szülei halála után falusi birtokára tért vissza,94 de ezeket az 
adatokat egyrészt nem közli Mikszáth levele, másrészt Mikszáth ez időben már 
annyira közvetlen kapcsolatban volt a Petőfi Társasággal és a társaság lap
jának szerkesztőjével, Szana Tamással, hogy a levél hangja nem valószínűsíti az 
esetleges gondolatot: Mikszáth hozzá írta levelét. Ellenvetésül azt mondhatnék: 
Beöthy Zsoltot is ismerhette Mikszáth. Igaz, Beöthy főszerkesztője volt az 
Ország-Világnak, ahol 1881-ben rövid ideig Mikszáth segédszerkesztőként mű
ködött. De Mikszáthnak ekkor még nincs irodalomtörténeti jelentőségű írói 
múltja, s a rövid együttműködés éppenséggel nem bizonyít amellett, hogy 
Beöthynek ne lett volna évek múltán szüksége életrajzi adatokra, ha nem 
használta is fel azokat. Az is igaz, hogy a Kisfaludy Társaság már 1882-ben tag
jává választja Mikszáthot, és Beöthy ekkor a társaság titkára. Tudjuk azonban, 
hogy Mikszáth nem nagyon forgolódik a társaság környékén. Megválasztása 
után a következő felolvasó ülésre tett ígéretét nem tartja meg.95 Csak az 1884. 
február 10-ére összehívott 37. közgyűlésen olvasta fel Győry Vilmos „A  becsü- 
letbírák előtt”  című Mikszáth-elbeszélést.95a De ez a körülmény nem zárja ki,, 
hogy a levél hangneme ne lett volna természetes és érthető, a benne közölt 
néhány életrajzi mozzanat pedig Beöthy számára szükséges.96

Mikszáth levele szűkszavúan csak élettörténeti fordulókat említ, de az író 
még ebben a keretben sem tagadja meg önmagát. Egyetlen nem lexikoni ér
telmű mondat is elégséges neki, hogy elmés megjegyzést rögzítsen.

A „Pesti Hírlap” szerkesztősége
Budapest, V., Nádor utca 7. sz.

Igen tisztelt uram!
Nem mondhatnám, hogy nem törődöm azzal, ha olyan avatott toll mondja 

el fölöttem ítéletét, mint az öné.
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írom tehát készséggel: Születtem 1849,97 Január 16. Szklabonya nógrád- 
megyei helységben.

Iskoláimat ne írjam meg?
De tán mégis jó lesz. Jobban elhiszi a közönség, hogy írni tudok.
Rimaszombatban, Selmecen jártam a gymnasiumot, Pesten a jogot.os

Őszinte híve és tisztelője
1884. márc. 28. Mikszáth Kálmán

Lelőhelye: Scheiber Sándor kéziratgyűjteménye.

24.

Mikszáth Kálmán levele Mikszáth Miklósnéhoz

A levél címzettje Blumlacher Júlia, az „a kis német asszonyka” , akit az író 
dr. Mikszáth Jánoshoz írt első levelében említ. A  Mikszáthtal egyidős fiatal- 
asszony már első találkozásukkor érdeklődésének körébe lépd’9 1872-ben fény
képét küldi el neki tréfás németséggel fogalmazott levél kíséretében.100 Az itt 
közlendő levél is régi kedves emlékekre céloz.

A „Pesti Hírlap” szerkesztősége
Budapest, V., Nádor utca 7.

Kedves Juliskám!

Nem voltam most sokáig otthon, azért nem válaszoltam kedves hangon írt 
leveledre. Valami kis torok bajom volt, azzal mentem el Auseeba.10í

Fájdalom, értesültem már régen a 
Miklós haláláról, akiért igazán nagy 
kár, mert derék nemes lelkű ember 
volt.

Szíves kérdéseidre megfelelek.
Nagy örömmel veszem a regény anya
got, ámbár alig hiszem, hogy veled 
arra alkalmas dráma történhetett vol
na. De majd meglássuk!. . .

Kellemesen lepett meg, hogy 
olyan jól megtanultál már magyarul 
s olyan vonzó modorban tudsz cseveg
ni. Hiába az asszonyok ebben nagyobb 
mesterek az íróknál!

Ami a másik kérdést illeti -— bíz 
én már meghá.zasodtam: a feleségem 
nógrádi asszony, Mauks Ilona (Moho- 
ráról Gyarmat mellett), egy kis fél
éves fiam is van: László nevű. Sze
gény Ilonám nagyon beteges — egyéb
ként egészen boldog lennék ez idősze- 
rint. Már a mennyiben halála előtt 
boldognak mondható valaki.102

Igen örülnék, ha egyszer láthatná
lak s fölújúlnának a kedves régi emlé
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kék. Remélem is, hogy ez is bekövetkezik. Látod, most jó alkalom lett volna; itt 
van a pesti kiállítás.103 De valószínű, hogy én is elmegyek nem sokára Vég- 
lesre10'1 és akkor látni foglak.

Németül persze még most sem tanultam meg, a mi miatt elég bajom van, 
mert nem bírom Németországgal az irodalmi összeköttetéseimben a levelezést 
vinni.

Üdvözlöm a leveledben említett szép olvasóimat, ha még ott vannak.
Csókollak —- mindenesetre —  a viszontlátásig!

igaz rokonod:
Bpest, Aug. 3. 885. Mikszáth Kálmán105

E levélnek is Liptay Tibor és Sándor volt egykori birtokosa. Jelenlegi lelőhelye: 
az OSzK kézirattára.

25.

Mikszáth Kálmán levele Hevesi Józsefhez

Hevesi József (1857— 1929) nevét szépírói művei nem emelték irodalomtör
téneti rangra, de szerkesztői és könyvkiadói működésétől nem tagadhatni meg 
az elismerést. 1884. május 1-én megindítja és szerkeszti Fekete Józseffel együtt 
a nyolcvanas évek népszerű képes havi folyóiratát, a Magyar Salont. Irodalmi 
érdekeltségénél fogva Hevesi gondozhatta a lap szépirodalmi részét. Fekete köz- 
gazdasági és társadalomtudományi előtanulmányai a szerkesztés egyéb terüle
tén érvényesülhettek.1053 Eleven és időszerűen érdekes volt a folyóirat témavál
tozatosságban, stílusban, figyelemébresztésben. Előnyösen ütközött ki hasábjain 
az írók népszerűsítésének tendenciája. Hevesi 1890-ben a Műbarátok Köre 
védnöksége alatt Szépirodalmi Könyvtár címmel kiadóvállalatot alapít.1050 Ma
gyar írók műveit jelenteti meg, köztük Vajda János, Tolnai Lajos, Bródy Sán
dor, Szana (Tamás egy-egy kötetét, Szabó Endre orosz versfordításait stb.

Mikszáth Kálmánhoz fűződő régi barátságára az író halálakor özvegyéhez 
írt részvétlevelében utal: „Mint fiatal emberek együtt szőttük az írói dicsőség 
színes álmát Kálmánnal. Ö magasra szállott fel mellőlünk, de én mindenkor 
büszkén, lelkesedéssel néztem, hogy röpül a nap felé, ahova én nem tudtam 
követni” .1050 Mikszáth levele is éreztet valamit e baráti múltból.

Kedves barátom!
Tegnap is, ma is erős lázam van, a legjobb akarattal sem tudtam írni egy 

sort sem —  talán legjobb lesz, ha szívesek lesztek engem kihagyni ez egyszer.
Üdvözölve Fekete urat s maradok igaz híved:

{Budapest, 1885 december második fele] 7-

A  fordíts! jel az írónak kurzív betűkkel szedett nevére utal a gyengén csipkézett, 
kis alakú kártya névlapján.

[Címzése:]
Tekintetes

Hevesi József Úrnak 
Helyben

A  hozzávetőleges keltezés megállapításához a következő meggondolások 
alapján jutottunk: 1884—1886 között a Magyar Sálon mindegyik kötetében (fél
évenként 6 füzet) fellelhető egy-egy Mikszáth-írás. Megjelenésük közé 4— 7 
hónap ékelődik, majd egy, s utána több év telik el anélkül, hogy Mikszáth 
neve szerepelne a folyóiratban. Csak egy ízben rövidül meg az időtávolság. Az
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1885 decemberi füzet közli Mikszáth „A z országházból” című karcolatát. így  kez
dődik: „Arról beszélgettünk nem rég e lapok szerkesztőivel, hogy jó volna 
havonkint egy-egy fecsegést írni a Ház üléseiről” .1050 A  folyóirat gyakorlata 
szerint minden közleményhez a tartalommutatóban rövid ismertetés fűződik. 
Mikszáth cikkére ez a megjegyzés hívja fel a figyelmet: „Mikszáth Kálmán, az 
ifjabb írói nemzedék legkedveltebb tagja, megkezdi képviselőházi karcolatait, 
melyeket ezentúl havonként ő fog írni a Magyar Salonnak.” i05e Eszerint meg
állapodás jöhetett létre az író és a folyóirat között. A  következő Mikszáth-írás, 
„A  t. Ház” azonban csak az 1886. február 1-i számban jelent meg, azontúl pedig 
az országgyűlési karcolatok elmaradnak. Ámde „A  t. Ház” is csak előzetes 
mutatvány az írónak a Singer és Wolfner cégnél rövidesen megjelenő kötetéből 
(A  tisztelt Ház. Budapest, 1886). Mikszáth bizonyára a Pesti Hírlap közbelépése 
miatt nem vállalhatta tovább a Magyar Salonnak tett ígéretét. Levelünk tehát 
csak az 1886. januári füzet részére várt karcolat megírására vonatkozhat, s így 
feltételezhető dátuma: 1885 decemberének második fele.

A  levél Feleki Sándor hagyatékából Scheiber Sándor tulajdonába került.

26.

Mikszáth levele egy ismeretlenhez

A  levél a Pesti Hírlap szerkesztősége papirosán íródott. Fejlécét díszkeret 
övezi. Ilyen papirost az újság a nyolcvanas évek végén használt.106 Ez az időpont 
egyezik a levél tartalmának idő-mozzanataival. Mikszáth gégehurutja 1886— 
1887 telén kezdődött. Betegségét a tavasz sem enyhítette, pedig közel voltak a 
képviselőválasztások.107 Egyik levelében írja: „E választási kampány idején 
nagy gégebajba estem. Egy érthető hangot sem voltam képes kiejteni hónapo
kig, vagy talán soha, nemhogy végigjárni egy sor községet beszédekkel” .108 Az 
illyefalvi kerület személyes megjelenés és programbeszéd nélkül jelölte képvi
selővé és választotta meg 1887 nyarán. 1888— 1889 telén az író gégebaja kiújult. 
1889 nyarán Gleichenbergbe utazik. Ott keres és talál gyógyulást.

A  levél megírásának idejét tehát 1887— 1889 közé tehetjük. Mikszáth való
színűleg már képviselő, s betegsége miatt továbbra is némaságra kényszerül, 
amidőn valamilyen politikai jellegű küldöttség tagjaként kellett volna elhagynia 
Pestet.

A
„Pesti Hírlap”
szerkesztősége

Tisztelt barátom!

Oda vagyok a torkomon, a levegőre sem mehetek, nem hogy utazzam. Igen 
sajnálom, hogy most nem mehetek önökkel, épen most, amikor valaki kívánja, 
holott eleget járok olyankor, a mikor senki sem kívánja. Ha gondolja, hogy 
szükséges, mentsen ki kérem a miniszter előtt, kinek köszönettel tartozom, 
hogy épen irántam volt oly szíves. El is mentem volna, tömérdek dolgommal, 
gondommal nem törődve, ha a betegség nem akadályoz, mely úgy látszik most 
az egyszer veszedelmesebb, mint szokott lenni.

őszinte igaz tisztelője
[1887— 1889] Mikszáth Kálmán

A  levél eredetijét Szőllösy Klára őrzi.
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27— 28.

Mikszáth Kálmán levelei Darányi Ignáchoz

27.

Mikszáth alábbi levelének hangja baráti kapcsolatok feltételezését sugallja.. 
Közte és Darányi Ignác (1849— 1927) között ez a viszony a szabadelvű párt 
légkörében alakulhatott ki. Darányi 1881-től kezdve országgyűlési képviselő,109 
Mikszáth 1887-ben lett a parlament tagja.110 Ez a mozzanat a levél keltezésének 
megállapításában a valószínű legkorábbi időpontot jelöli, az innenső időhatárt 
pedig a címzés tartalma adja. Darányi ugyanis az 1895. január 14-én megalakult 
Bánffy-kormánynak minisztere lesz,111 majd 1896-ban valóságos belső titkos 
tanácsos, tehát ettől kezdve a kegyelmes cím illeti meg. Mikszáth ajánló levelé
ben egy általunk meg nem állapítható közös ismerősük árvája számára kéri 
Darányi támogatását.

Levelét névkártyájának hátsó lapjára írta.

Tisztelt barátom!

Szíves és meleg pártfogásodba ajánlom a szegény özvegy Körösyné kéré
sét, ki a kis lánykáját a magyar gazdaasszonyok egyesülete szervezetébe112 sze
retné adni s ahol mint megbotránykozva [látom] szintén döntő befolyásod van. 
Hallatlan már ez! Még ilyen helyeken is!

szerető híved
[1887— 1895] Mikszáth Kálmán

[A  borítékon:]
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Nagyságos
Darányi Ignác orsz. képviselő Úrnak,

Helyben

Lelőhelye: Országos Levéltár. P 1441. A  Darányi család levéltára.

28.

Bánffy Dezső nemzetiségi politikája visszatoriásra ingerlő mozdulatokat 
rejtett magában. Mint miniszterelnök (1895— 1899) erőszakosan elnémította a 
nemzetiségek politikai hangját a sajtóban és gyűléseken, művelődési törekvé
seiket gátolta, egyesületeiket feloszlatta.113 A  visszatetsző intézkedések nyomán 
támadt gyűlölet a millenniumi ünnepségek hangulatában az ellentét erején 
robbant. Az ország ezeréves fennállásának örömnapjait üli. Az uralkodó osztály 
a politikai biztonságérzet illúziójában állítja össze a hivatalos ünnepélyek so
rát. Májusban megnyitják a millenáris kiállítást, Pest megye díszközgyűlést 
tart, hangversenyek, sportvetélkedések tarkítják a műsort, a Vérmezőn nép
ünnepélyt rendeznek ökörsütéssel. Igaz. a parlamentben az általános szavazati 
jog kérdése izzik, a szociáldemokraták vörös zászló alatt vonulnak fel, a rend
őrség megtámadja a választójogi gyűlésről hazatérő polgárokat. De ezek a ha
ladás tendenciáit felvillantó mozzanatok elhalványulnak a nacionalista tudatot 
mélyíteni akaró események áradatában. Érzékenyen csak a nemzetiségek ma
gyarellenes megnyilatkozásai hatnak. Magyar nemzeti zászlót égetnek Zágráb
ban, Belgrádban, Karánsebesen. Újságjaink kardcsörtető fenyegetésekkel kö
vetelnek elégtételt: Évek óta Bukarest a fő fészke a magyarellenes izgatásnak, 
gróf Goluchowsky Agenor követ szó nélkül tűrte, „hogy Magyarország ellen 
liga alakuljon, a magyarországi oláh izgatok ott tanyát üssenek és intézzék az 
erdélyi bújtogatást.” 114

Ezeknek a jelenségeknek a viszonyában kell értékelnünk Mikszáth alábbi 
levelét. Benne mint a fogarasi kerület országgyűlési képviselője Darányi Ignác 
földművelésügyi miniszterhez fordul, és Maurovich Fábiánnak, a fogarasi ál
lami ménesbirtokok igazgatójának felfüggesztését szorgalmazza.115 A  magyar 
érdekek jogosnak hitt védelmében olyan ember hangján szólal meg, aki az adott 
időpont nemzeti lázában felfokozott impressziók pillanatait rögzíti.

Kegyelmes Uram!

Nagy panaszt emelek előtted, Te ellened. Múltkori megjegyzésedből ész
revettem, hogy Maurovichot tartani akarod, mert azt mondottad, hogy én 
egyoldalűlag voltam és vagyok informálva. Holott én a legnagyobb erkölcsi 
felelősség tudatában hosszú megértetés után mertem csak kimondani, hogy 
Maurovich politikailag megbízhatatlan egyén és azon a ponton veszélyes — 
eltávolítása hazafias kötelesség.

Engedd meg kegyelmes uram, hogy visszamondjam: te informáltattad ma
gadat egyoldalűlag. Már abban is hiba volt, hogy az öcsédet küldted Fogarasba, 
holott már akkor bátor voltam előtted említeni, hogy Maurovich mint öcséd 
kedvencze lett oda Festetich által kinevezve, aki (t. i. Festetich) szinte úgy nyi
latkozott előttem, hogy Maurovich politikailag megbízhatatlan. Igen valószínű 
tehát, hogy öcséd kedvencze iránt némi elfogultsággal viseltetik, de különben is 
ó —  úgy tetszik —  nem érintkezett a „megyei magyarokkal”, akik ott a magyar 
kormány politikáját viszik —  de a dolog természete is olyan, hogy ilyesmiről,
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aki nincs benne a politika forgásában és az összes szálakat nem ösmeri, egyéni 
benyomást nyerhet, de alapos bizonyosságot nem.

Igen fájdalmasan esik nekem, hogy nekünk magyaroknak még a saját 
magyar kormányunknál is valóságos harczot kell vívnunk a hazaellenes moz
galmak támogatóinak elmozdításában —  akik a magyar állam kenyerét eszik.

Hiszen ha egyéb se forogna fen, mint hogy ellentétes politikát űz a főis
pánéval s illetve a miniszterelnökével ama veszélyes ponton, már maga elég, 
hogy lehető gyorsan eltávolíttassák onnan, mert az nem egyforma dolog, mint 
ha ugyanez magyar vidéken történnék —  itten, ahol az egyik párt hazaellenes, 
más beszámítás alá kell hogy essék, itt az elnézés és a hivatalnoki chablonok ke
resése igazi bűn számba esik.

Elejtett szavaidból láttam kegyelmes uram, hogy ismert jóságod mennyire 
tévútra vitt s hogy Maurovich urat ott akarod tartani —  mert az eltávolítása 
alól mindenféle reparaczio czélttévesztett. Az eltávolítás a legkevesebb, aminek 
történnie kellene. De nekem már ehhez sincs reményem és megvallom az egész
ben csak az hangol le, hogy egy olyan miniszter alatt történik, akihez sok évi 
ragaszkodás és benső tisztelet köt s a kivel szemben, akármilyen igazam legyen 
is, nem megyek a kérésnél tovább, mert ha más ember volna, bevinném a kér
dést a sajtóba, a pártba, sőt a törvényhozásba is, hogy az igazság erejével kény- 
szerítsem a minisztert megfékezni azokat a magyarság elleni acsarkodásban, 
kik a magyar állam kenyerét eszik.

De én nemes embernek tartom magamat és nem olyan hívednek, aki csak 
a szájával mondja ezt, én a kedvedért el tudom nyelni fölháborodott igazság
érzetemet s hazafiúi keserűségemet is. —  E néhány írott sor az utolsó szavam 
nálad és bárhol is erről. —  Ha még se teszed —  az ügy el van végezve panasz- 
talanúl: egyszerűen nem lépek fel Fogarason. Azért nem dől le a világ, ha én 
mandátum nélkül maradok. De azt hinném, hogy már ledőlőben van, ha Mik
száth Kálmán Darányit támadná.

Én nem tudok vádaskodni, utálom azt s nem sorolom fel longum et latum 
ezen úr nevezetesebb machinaczioit oláh jelöltek behozatalára —• csak még 
egyetlen egyszer hangsúlyozom, hogy nyugodt becsületes ítélőtehetséggel én őt 
huszonnégy óra alatt eltenném onnan. A hány órával tovább maradna ott — 
azt mint nagy mulasztást érezném a lelkemen.

Egyébiránt maradok
rendületlen híved és tisztelő 

barátod
Budapest, Máj. 24. 896. Mikszáth Kálmán

U. i. Becses szóbeli válaszodat alázatosan kérem mielőbb, hogy Bánffynál visz- 
szalépésemet bejelentsem, hadd tegyen oda abban az esetben más jelöltet, akin 
Maurovich úr elveri a port.

Lelőhelye: Országos Levéltár. P 1441. A  Darányi család levéltára.

29.
Mikszáth Kálmán levele Kun Lajoshoz

Mikszáth népszerűségének mérték-tényezői között az előadó-asztalt is 
számba kell vennünk. Pályája kezdetén gyakran kérik fel különféle egyesületek 
felolvasás tartására.116 A z alább közlendő levél elhárító mozdulata is ilyen irá
nyú próbálkozásra felel. A  címzett Kun Lajos (1860— 1942) matematika—fizika
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szakos középiskolai tanár volt. 1884 óta Baján működött mint polgári iskolai 
tanár, majd mint igazgató. Szerepet vállalt a város művelődési életében. A  ke
reskedő ifjak egyesületét gondozza; előadásokat tart, francia nyelvre és rajzra 
oktatja a dolgozókat.117 Mint az egylet elnöke keresi fel soraival Mikszáthot. 
Kísérlete nem járt eredménnyel:

Mélyen tisztelt alelnök úr!
Ember tervez, isten végez. Betegen fekszem lázzal vegyes sárgaságban118 

és semmi reményem nincs, hogy ígéretemet betarthassam, mert mihelyt egy 
kicsit enyhül az idő, Karlsbadba kell utaznom hosszasabb kúrára.

Bocsássa meg tisztelt alelnök úr, hogy akaratlanul okozója vagyok a meg
tervezett programra megzavarásának, s írja be nevemet jövőre a „ifjúsági 
egylet” adósai közzé.

őszinte tisztelője
Bpest, 1890. Febr. 21. Mikszáth Kálmán

A levelet Kun Imre szívességéből közöljük.

30— 31.

Mikszáth Kálmán levelei Závory Sándorhoz

Irodalomtörténetírásunk tud Mikszáth Kálmán és dr. Závory Sándor (1842. 
Nagykeszi, Komárom megye —  1921. Budapest) volt gleichenbergi fürdőorvos 
baráti kapcsolatáról. Bizalmas viszonyuk ismeretének forrását Závory vissza
emlékezései jelölik,119 E memoár-elemek oldódnak fel filológiai rámutatásokká 
a Mikszáth-kritikai kiadás jegyzetapparátusában és a kiadás Mikszáth levele
zését tartalmazó köteteinek utalásaiban.120 Mikszáth és Závory bizalmas érint
kezésének levél-emlékét azonban csak egyetlen üdvözlő irat képviseli, amelyet 
Závory küldött Mikszáthnak negyvenéves írói jubileumára, s őrzött meg „Em
lékeim” című kiadványának lapjain.121 Az alábbi levelek Mikszáth és Závory 
barátságának történetét néhány újabb adattal egészítik ki.

A  páciens és doktor kölcsönös rokonszenvét az író és tollforgató egymás 
iránti vonzalma mélyítette barátsággá. Mikszáth kedvelte a derűs hangulatú, 
adomázó, Írogató, világlátott orvost, aki 1872-ben Sigmund bécsi tanár meg
bízásából az éghajlatot tanulmányozza Korzikán, s 1890-ben Zichy Gézát kíséri 
el oroszországi hangversenyútjára.122 Závory írói készségére cikkei, humoros
tréfás mozzanatokat sűrítő emlékiratai vallanak.123 Különösen jó érzéke volt 
az anekdotikus figurák jellemzéséhez. Ötletes történeteiben Mikszáth is talált 
felhasználható motívumokat. Tudjuk: többek között tőle kapott indítékot a 
Szent Péter esernyőjében szereplő Szliminszky-házaspár megformálásához, va
lamint témát, hogy Katánghy Menyhért viszontagságos életében a 100 Napó
leon-arany játssza a sorsdöntő fordulatot.124 Nem ismertük azonban eddig Zá
vory históriáinak vonzását idegenek irányában: Mikszáth hallgatta, Tóth Béla 
fogékony érdeklődéssel olvasta Závory elbeszéléseit: „Most már őszintén meg
köszönhetem ez igen érdekes és kedves művet. Egy derült estét szerzett nekem; 
s egyszersmind rabló-terveket ébresztett bennem: hogy markolok belőle egy 
csomót Magyar Anekdotakincs című gyűjteményes munkám VII. kötete szá
mára.” 123 Hogy Tóth Béla Závory-olvasmányának mely részeit szemelte ki ké
szülő műve anyagának gyarapítására, ma már megállapítani aligha lehet: A  
magyar anekdotakincs 7. kötete nem jelent meg.
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Mikszáth nehezen szánta rá magát, hogy gégebajának orvoslása végett 
Gleichenbergbe utazzék. De végül is tíz éven át i(1889— 1899) nyaral a stájer 
fürdőhelyen, s ebben a folyamatos visszatérésben jelentős szerepe van az anek- 
dotázó Závory doktornak, akit Mikszáthné „a mi jó magyar orvosunk”-nak ne
vez.127 Gleichenbergi együttlétiik emlékét egy-két csoportkép is őrzi. Bisztray 
Gyula közölte azt a szimmetriára beállított fényképet, amelyen a tréfás pó
zokba merevített üdülő-társaktól körülvéve, erdei pádon ül Mikszáth, mellette 
Závory Sándor, előttük az író két fia.128 A  Mikszáth-fiúk jóvoltából megköze
líthetjük a kép készítésének dátumát. Kálmán 1885-ben, Albert 1889-ben szüle
tett. A  képen Kálmán 8— 9 évesnek, Albert 4— 5 évesnek látszik. Ez a megköze
lítően pontosnak minősíthető életkor-meghatározás teszi elfogadhatóvá felte
vésünket, hogy az a fényképfelvétel 1893-ban vagy 1894-ben készült. A  mellé
kelten közzétett s a Mikszáth-ikonográfiában ismeretlen gleichenbergi fénykép 
valószínűleg 1895-ből való. így emlékszik vissza a Závory család. A  képen Mik
száth mellett Mauks Kornélia ül, a középen a szék mögött Závory doktor áll, s 
közvetlenül jobb karja felől Mikszáth Kálmánná látható.129

30.

Dr. Závory Sándor mint gyakorló orvos Hajdúszoboszlón, majd Kecskemé
ten működött.130 Itt a Halasi utca 19. szám alatt állott a háza. A  család emlé
kezete szerint a házon telefonhuzalokat helyeztek el, s ez valamiképpen zavarta 
Závory doktor nyugalmát. Mikszáthhoz fordul segítségért: az író képviselői ösz- 
szeköttetéseitől remél orvoslást. Mikszáth ebben az ügyben az alábbi értesítést 
küldi orvos-barátjának:
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Kedves barátom!
Gondoskodtam róla, hogy a rendelet ne legyen foganatosítva, vagy ha már 

van, a drótot levegyék házadról. E jegygyei egy idejűleg intézkedik a kormány, 
hogy te nyugodtan alhass és álmodhass hajlékodban.

igaz híved 
Mikszáth Kálmán

[Budapest, 1894 szeptember—október]

A  szövegben, előforduló jegy szó a közlés módjára vonatkozik: Mikszáth névjegy- 
kártyájának hátlapjára írta levelét.131 Az írás időpontjául azért jelölhettük meg 1894 
szeptember—október havát, mert Kecskeméten a telefont 1894. szeptember 2-án ad
ták át a forgalomnak.132.

31.

Závory Sándor 1899-ben mint fürdőorvos nyugalomba vonult. Mikszáth 
ekkor a baráti rokonszenv okán kijelenti: „akkor én sem jövök.” 133 Elhagyta 
Gleichenberget, s azontúl Rohicsot vagy Cirkvenicát keresi fel.134 Cirkvenicai 
nyaralásából küldi üdvözlő sorait Závoryéknak:

Szívből gratulálunk mindnyájan a mai szép naphoz s a távolból is együtt- 
érzünk a család összegyűlt jó barátjaivál.
[Cirkvenica, 1902. július 25.] Mikszáthék

[A  címzés:]
Tekintetes

Dr. Závory Sándor úrnak,
Izsák

Pest megye
A két levél özv. Somossy Lászlóné Závory Leona birtokában van.

A  „szép nap” kitétel Závory Sándor leányának, Leonénak esküvője napját 
jelzi. Mikszáth a köszöntő levelet egy cirkvenicai képeslap jobboldali üres 
szegélyére írta. A  látkép alatt ez a felírás olvasható: „Église et l ’ancien cháteau 
des Frangipans, actuellement asile Ladislas pour enfants malades á Cirquenizze.” 
Az író a képeskártya hátlapjára nyomtatott idegen nyelvű „levelezőlap” meg
jelöléseket áthúzta. Csak a magyar szöveget hagyta meg. A  címlap bal alsó sar
kában idegen kézzel írva ez a szó áll: Ungarn; a község neve mellett pedig még 
egyszer nagyobb betűkkel más írással zárójelben: Pest megye. Izsákon, Kecs
kemét határában volt Závoryék nyaralója, birtoka. A  postai keletbélyegző ada
tai: Cirkvenica JUL 25 [902] —- Izsák 902 JUL 27.

32.

Mikszáth Kálmán levele Wlassics Gyulához
Magyarország uralkodó osztályainak nacionalizmusát érzékletesen jelzik a 

nemzetiségi iskolákat érintő rendelkezések. A  népiskolákban az 1879: XV III. te. 
követeli meg a magyar nyelv tanítását, az óvodákban az 1891: XV. te. tette 
kötelezővé a magyar nyelv ismeretét.135 A  Bánffy-kormány idején (1895— 1899) 
minden eddiginél nyomasztóbban kaptak erőre a mindenáron való magyarítási 
törekvések. E terület perifériáján helyezkedik el az a szerény pedagógiai kísér
let, amely Mikszáth Kálmán buzgalmából öltött formát. Wlassics Gyula kultusz- 
miniszter egy, a nemzetiségi elemi iskolákban használandó beszédgyakorlati 
tankönyv megszerkesztésére adott megbízást az írónak. Benedek Elek szerint a
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gondolat „ősalakját” maga Mikszáth fogalmazta meg azzal a miniszter előtt tett 
kijelentésével, hogy a nemzetiségiek nem az iskolában tanulnak meg magyarul, 
hanem a katonaságnál.136 Mikszáth nyelvkönyve ezzel a címmel jelent meg: 
„Társalgási leczkék. (Az elemi iskolák számára.) Kulcs a magyar nyelv megta
nulásához. Irta: Mikszáth Kálmán. A  vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
térium által ajánlva . . . Budapest. Légrády Testvérek 1895.” Az egy íves füzet 
112 kérdést, választ, felvilágosítást tartalmaz négy fogalomkör (Ütközben, A 
faluban, A  városban, Vásárban) szerint csoportosítva, más-más nemzetiségi 
nyelven.137 Mikszáthot elkerüli a gyanú, hogy túlzó nacionalista szándékok sze
kértolója kívánt volna lenni, de nyilván benne is élhetett valami abból a szem
léletből, amely a század második felében irodalmunk legjobbjait is a soknem
zetiségű országban a magyarság nemzeti jellege erősítésének szolgálatába állí
totta.138 Közéleti szereplésében önön vallomása szerint is „a magyar kultúrát 
szolgálja és nem a magyar íerdeségeket;” 139 ösztöne is serkenthette a gondolat 
realizálásában. Erre mutat az a körülmény, hogy nem a sovány tartalmú füzet 
hódító hatásában látja nyelvkönyve jelentőségét, hanem abban a helyes felfo
gásban, hogy csak szemléltetéssel lehet eredményesen célt érni: A z ábrázolt 
mozdulatok nyomán vésődnek majd be a tanulók emlékezetébe a kérdésekhez 
tapadó nyelvi elemek. Mikszáth levele ezen a ponton rögzíti a terv megvalósu
lásának mozzanatait.

Kegyelmes uram, tisztelt barátom!

Itt küldöm a száz mondatot egy példányban kiszedve és lehúzatva.
Szinte azt merem mondani, hogy meg vagyok vele elégedve, mert nem le

hetne másik száz mondatot találni, m e l y  e z e k k e l  n é l k ü l ö z h e t e t 
l e n s é g  d o l g á b a n  e g y e n r a n g ú  lehetne; még talán tizet se lehetne 
többé ilyet találni.

Azonban midőn átnyújtom őket, még egy ideát közlök veled, kérve annak 
elfogadását, mely nagyon egyszerű bár, de kiegészítő része ennek s bármely fa
jokat átgyúró miniszter Európában hasznát vehetné s frappáns dolgot csi
nálna vele.

T. i. csináltass e mondatokhoz képeket (minden kép alá odanyomatva a 
kellő mondatot két nyelven), s a mellett, hogy e könyvecskét a tanítványok 
megkapják és otthon tanulják s a tanító mint rendes tantárgyat interpraetalja 
nekik, m é g  a t a n t e r e m  f a l a i n  is k i  l e g y e n  a k a s z t v a  k é 
p e k k e l ,  k e m é n y  t á b l á k o n ,  hogy éveken át a növendékek szeme előtt 
legyen s eltörölhetetlenííl vésődjék be emlékükbe a mondat, megkönnyítve az
zal, hogy a situacio is előttük van, a segítségért kiabáló paraszt, a szolgálatot 
kereső leány, a csizmát felpróbálgató asszony stb.

Ha el méltóztatod fogadni e propositiomat, kegyeskedjél kérlek engem 
bízni meg a képek csináltatásával kiutalványozván arra egy kissebb összeget, 
hogy én adhassam meg a rajzolóknak az utasításokat.

Maradtam egyéb iránt tisztelő híved és szolgád 
Budapest, Április 21. 895. Mikszáth Kálmán

Lelőhelye: Országos Levéltár. P 1445. A  Wlassics család levéltára.

A  nagy író és a jelentéktelen igényű füzet ellentéte megütközést váltott 
ki: Mikszáth munkáját kemény támadás éri. Benedek Elek gúnyos, csípős meg
jegyzések során borzalmas tákolmánynak, silány fércmunkának minősíti a
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füzetet: helyesírása botrányos, kérdéseinek egy része értelmetlen, s tele van a 
magyar nyelv szellemétől idegen mondásokkal. Amikor nincs pénz a tanítók, 
tanárok nyomorának enyhítésére, a nagy palóc fényes honoráriumért minisz
teri ajánlás mellett sületlenségeivel boldogítja a tanítókat.140 A  Magyarország 
cikkírója Benedek ítéletével közeledik a kiadványhoz: Mikszáth műve merény
let a didaktika, a magyar nyelv, az iskola és önmaga ellen. Ha egy tanító írja 
ezt a füzetet, megfigyelés alá helyezik, vagy elmozdítják állásából. Kéri a mi
nisztert, ne küldje szét a füzeteket, ne szégyenítse meg a tanítókat, s ne tegye 
nevetségessé önmagát.141 Mikszáth keserű sértődöttséggel válaszol: ,.Morognak 
a tanügyi bácsik” , nem szeretik, ha laikus ír a gyermekeknek, monopolizálják 
a tankönyvírást, pedig nincsenek eszméik, s nincs bennük újító szellem. A  fü
zet nem tűz maga elé szívbéli programot, ,,egy indirekt, erősen praktikus esz
köz akar lenni a magyarosításra” . Kifogásolhatók a mondatok? így hangzik az 
ellenérv: „hogy nem tökéletes magyarságúak, igen jól tudom, épen ez az egyik 
legnagyobb előnyük s ezt a miniszterhez írt indokolásban ki is fejtettem, mert a 
magyarizmusokat, édes nyelvünk sajátos szépségeit, ornamentikáját, zamatját 
jó volna, ha a magyar professzorok tudnák (még az egyetemieket sem véve ki), 
nem hogy román és tót gyerekekkel kóstoltassam.” Nem lehet az első intrádára 
Arany Jánosokat nevelni belőlük. Egy helytálló megjegyzés hangozhatott vol
na el, hogy nem ez a száz mondat a legszükségesebb; „e tekintetben bizonyára 
nem olyan ez a füzet, hogy jobb ne lehetne.”

Mikszáth ez utóbbi lehetőséggel engedményt tett levele kategorikus lel
kesedésének. De más vonatkozásban is felülvizsgálta álláspontját. A lig  félévvel 
előbb azt írja Wlassicsról: „Nincsenek vehemens fölforgatási hajlamai” ,142 most, 
hogy a pedagógus tankönyvgyártók állóvizét felkavarja, újítóvá lépteti elő: 
„Végre támadt egy vakmerő miniszter, aki . . .  a tanügyi bácsik ellenére me
részkedett engem is megkérni, hogy a száz mondatot megírjam.” 143

33.

Mikszáth Kálmán levele egy ismeretlenhez

Irodalmi érdekeltségű egyénhez szól a levél, aki egyben üdülőtársa és kö
zeli ismerőse is volt Mikszáthnak. E megállapítások jogosságát támogatja a 
levél néhány kitétele: az ismeretlen címzett kérelme az íróhoz Bródy Sándor 
ügyében, a „keresztfiam” megjelölés, a „koma” aláírás s a múltban együtt 
töltött nyáridők idézése.

Kedves komám!
Levele egy kicsit későn talált meg itt Gleichenbergben. Természetes, hogy 

a Bródy dologban innen semmit sem lehet tenni. Bródy különben is valamely 
tenger partján csavarog.

Ami Gleichenberget illeti, itt következő kedvezményeket lehet kicsikarni:

1. Ingyen doktor.
2. Ingyen fürdő, inhallatio stb.
3. Némi leengedés a vendéglőben —  de é p e n  a l e g d r á g á b b a n .  

Ezen leengedés tehát csak épen annyi, mintha a többi vendéglőkben nem vol
na leengedés —  mert a differentián túl alig megy.
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Egy meglehetős szobának napi ára két forint (én magam 6 ftot fizetek két 
szobáért).

Ezek a viszonyok. Ha kedve van, jöjjön. Én Auguszt. végéig maradok itt. 
A kis keresztfiam majd eljátszhat az én porontyaimmal, akik itt egészen ott
hon érzik magokat.

A koszt nem túlságosan drága, de természetesen nem is olyan potom ol
csó, mint Marillán,144 vagy mint hajdanában volt, amikor ön először járt itt. 
Gyönyörűen megnövekedett árban azóta.
Júl. 3. 895. Gleichenberg

hűséges komája 
Mikszáth Kálmán

A  levél Frank Judit ajándékából került Xordé Imre szegedi tanárhoz.
Jelenlegi lelőhelye: a Szegedi Móra Ferenc Múzeum.

34— 35.

Mikszáth Kálmán levelei Csiky Kálmánnéhoz
34.

Mikszáth Kálmánt Csiky Kálmánhoz, a József-Műegyetem magyar köz- 
igazgatás és magánjog tanárához s családjához régi baráti szálak fűzték.145 Ta
lán nem tévedünk, ha ismeretségük kezdetét arra az időre tesszük, amikor 
Mikszáth Gyula a református főgimnázium tanulója volt. Csiky 1870— 1884 
között az intézet felső osztályaiban a latin nyelvet és irodalmat tanította.146 
Az öccse ügyében bizonyára gyakran eljárni kénytelen író itt találhatott rá 
későbbi barátjára. Korai kapcsolatuk első nyomát Mikszáthnak egy 1882-ben 
tett vallomása őrzi: „van még egy asszony, akit szeretek, de az négy gyermek 
anyja és férje van.” 147 Méretné Juhász Margit szerint ez a kijelentés Csiky Kál
mánná Gönczy Etelka (1851— 1937) személyét idézi.148 A  hozzá intézett és a Krk- 
ban közzétett Mikszáth-levelek (7) —• egy irodalmi tartalmút kivéve —  vacsorái 
meghívásokról, pontosabban e meghívások elfogadásáról vagy lemondásáról, 
esetleg társasági összejövetelekről szólnak. A  legkorábbit 1898-ból ismerjük.149 
Alábbi levelünk időben megelőzi ezt, sőt a Csiky család tagjaihoz írt valameny- 
nyi ismert levélnél korábbi.

Nagyságos Komám asszony!
Már magam is nagyon röstelkedem, hogy kedves keresztfiamat150 még nem 

láttam, nem bírván eljutni Nagyságos asszonyékhoz —  pedig nem azért mintha 
nem vágynék oda. De most már törik szakad teszem tiszteletemet —  minden 
kendőmre görcsöt kötvén —  már azért is, hogy egy olyan kedélyes este megtar
tására rábeszéljem, aminő akkor az Istvánban151 volt.

Pechben vagyok, hogy ma nem mehetek el. Szolgálatom van. Itt van a 
saját külön főispánomi Bausznern,152 Igaz, hogy a főispán a ciklus elején nem 
nagy úr —  de a vendég mindég nagy úr s este nálam kell vacsorálnia.

Kerestem ma délelőtt, remélve, hogy kölcsönös megállapodással megváltoz
tatjuk a terminust, de könnyebb egy új főispánt kineveztetni, mint egy meg
levőt itt a pesti élet hullámzásában megtalálni.

Azért tehát kénytelen vagyok magamat kimenteni.
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Csókolom a nagyságos asszony kezeit és csókolom kereszt fiamat.
Jövő vasárnap, ha nem leszek terhökre, teszem tiszteletemet délelőtt,

alázatos szolgája és hű 
komája

Mart. 29.897 Mikszáth Kálmán

[Borítékcím:]

Nagyságos
Csiky Kálmánná úrhölgynek 

Budapest,
Lányai utcza 11.

35.

Levelünk tárgyi hátterének megismeréséhez érintenünk kell Mikszáth 
Kálmán és Veres Pálné Beniczky Hermin kapcsolatát. Veres Pálné (1815— 1895),. 
a magasabb fokú magyar nőnevelés ügyének lelkes kezdeményezője és szer
vezője 1868-ban életre hívta az Országos Nőképző Egyesületet, majd ennek ok
tatási létesítményeként az első magyar leánynevelő intézetet. Felesége volt a 
Mikszáth Kálmánnal anyai ágon rokon Veres Pálnak, Nógrád megye első 
alispánjának (1871— 1874). Az író nagyrabecsülte megyéje vezető tisztviselőjét: 
„Ezt a barátságot és mélységes rokonszenvet Veres Pál családja iránt M. K. lel
kében megőrizte élete utolsó percéig.” 153 Nem egy mozzanat dokumentálja po
zitív magatartását. A  Pesti Hírlapban (1884) közzéteszi Madách Imrének, a va- 
nyarci Veres-kastély gyakori látogatójának Veres Pálnéhoz 1857-ben írt talá
nyos levelét; érdeklődéssel kíséri a Nőképző Egyesület tevékenységét; beszédet 
mond fennállásának 15. évfordulóján; tárcát közöl az 1885. évi közgyűlésről;154 
a nyolcvanas években gyakran megfordul Veres Pálné és leánya Rudnay Jó- 
zsefné Veres Szilárda pesti szalonjában;155 nekrológot írt Veres Pálnéról, s ben
ne élettörténeti jelenségekben oldva fel az alkotó lendület eredményeit, szól az 
elhunyt segítő köréről: „Dicsteljes pályáján végig rohanva toliammal (pedig 
úgy csábít valami a detail festésre), lehetetlen legalább meg nem említeni az 
ő nagy és nemes munkatársait, gróf Teleki Sándornét, Gönczy Pálnét, Rudnay 
Józsefnét s Gönczy Pálné méltó folytatását, leányát Csiky Kálmánnét, az egylet 
Apponyiját, aki olyan beszédeket mond, hogy nem egy országgyűlési képviselő 
irigyelné meg.” 156

Mikszáth a halott Veres Pálnénak is hűséges híve maradt. Amikor felve
tődik a gondolat, hogy a magyar asszonyok szoborral adózzanak az Egyesület 
alapítója emlékének, és ellenvetés, bizalmatlanság, kishitűség fogadja az eszmét, 
Mikszáth minden fenntartás nélkül, hódoló lelkesedéssel áll ki a szobor létesíté
se mellett: „A  szobor eszméjét nem kell elejteni. . .  Veres Pálné, aki a semmiből 
alkotott valamit, szellemével, nagy lelkének energiájával, a közöny százfejű 
sárkányának letiprásával. .. egy szobor erejéig megnőtt.” 157 És Lovassy Fe- 
rencné, Veres Pálné buzgó munkatársa és barátnője minden lemondó vélemény
nyel és nehézséggel szemben is a megvalósulás pillanatához juttatta Mikszáth 
optimista véleményét.158 1903. február 22-én az Egyesület választmányi ülésén 
előterjeszti indítványát, április 3-ára pedig az országos szoborbizottság megala
kítása ügyében értekezletet hív össze. A  szoborbizottság elnökévé Lovassynét és 
Mikszáth Kálmánt választották.159
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Az imént közölt első dátum megadja a keltezetlen Mikszáth-levél írásának 
kezdő időpontját. A  végső időhatárt a levél-megszólítás nyomán közelíthetjük 
meg. Mikszáth még nagyságos asszonynak szólítja Csikv Kálmánnét. Rövidesen 
azonban méltóságos cím illeti meg. Csiky ugyanis 1903. július 7-én udvari taná
csos lett.160 A  keltezés napja tehát 1903. február 22. és 1903. július 6. között he
lyezkedik el.

Nagyságos Komám asszony!
Már csütörtökön mutatkozott rajtam az influenza, a mely azóta gyönyörű

en kifejlődött rajtam, úgy hogy ma kegyetlenül megfoszt egy pár kedves órá
tól, melyet körükben tölthettem volna.

Talán jövő vasárnap inkább leszek abban a helyzetben, hogy a Lovassyné 
féle értekezlet után elmehetek egy kicsit beszélgetni Kálmánhoz.

Kezeit csókolva maradtam

hű komája

[Budapest, 1903. február 22.— 1903. július 6.]

Mikszáth a levelet névjegykártyája hátsó lapjára írta.
Mindkét levél Scheiber Sándor tulajdona.

36— 38.

Mikszáth Kálmán levelei Székely Miksához

Mikszáth Kálmánt a baráti ismeretség szálai fűzték Székely Miksához 
(1854— 1922). A  tiszaeszlári vérvádper tárgyalásának idején találkoztak. Mik
száth mint a Pesti Hírlap kiküldött tudósítója tartózkodik Nyíregyházán, Szé
kely pedig mint a per legfiatalabb védőügyvédje vonja magára a figyelmet. 
Tudvalevő: Mikszáth gyakran foglalkozik a per szereplőivel. Lapjának küldött 
tárcáiban, történeteiben, karcolataiban, képeiben felvonulnak a vádlottak, ta
núk, bírósági személyek, védők, „tarkabarka alakok” .161 A  védőkről készült 
alakrajzok között ott él Székely Miksa is:

„Mindenki elvesztette népszerűségét a védők közül, csak Székely nem. 
Székely is csak azért nem vesztette el, mert nem volt neki. . .  A  kérdései sem
miben se kevésbé körmönfontok, mint Heumannéi. Pedig Heumann olyan vir
tuóz a kérdésekben, —  mint egy szeretetreméltó asszony.162 . . .  Kevély lehetne 
eddigi nagy sikerére, hogy megcáfolta azt a közmondást, hogy senki se próféta 
a saját pátriájában.

Ö az lett. Tessék ezt kérem konstatálni.” 163
Mikszáth célzása Székely elmondandó védőbeszédére: pozitív irányban iga

zolódott. A  július 28-i tárgyaláson elhangzott beszédről többek között így szá
mol be a távirati tudósítás: „A  fiatal ügyvéd semmiben sem maradt mögötte az 
illustris prókátoroknak. Mindenütt kellő magaslaton maradt. Székely részben a 
bűnügy psychologiáját ölelte fe l” . Védőbeszéde a szorosan vett peranyagon túl 
társadalmi-történeti alapokra épül; gazdagon villantja fel művelődési ismeretei
nek hátterét. A  védelmi motívumok között hangsúlyt kap Nero keresztény- 
üldözése, Szent Bertalan éjszakája, a szaracénok inkvizíciós szenvedése, Heine 
bacharachi rabbija. Az ellentét erején emeli ki a vallási türelmetlenség kiáltó 
jelenségeit: döbbenetes vádak hangzottak el a protestánsok ellen Voltaire,
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D’Alambert, Diderot idejében. A  vallási idegenkedés feloldódását a vegyes
házasság tilalmának megszűnésében látja. A  kölcsönös bepillantás az élet rejtett 
világába meghozza majd az enyhítő megértést.1®4

Székely Miksa egyénisége, műveltsége okán a felmentéssel végződő perben 
kettős magánéleti sikert könyvelhetett ei. Elnyerte a tiszaeszlári per fő védő
jének, Eötvös Károlynak elismerését. A  védelem vezetője így nyilatkozott vé
dőtársáról: „Székely Miksa ez időben látogatott meg s szerény, művelt s ro- 
konszenvemet fölgerjesztő módon előadta, hogy ő fiatal ügyvéd, nyíregyházi 
származású, az eszlári vádlottak némelyike jól ismeri családját is, őt is s teljes 
bizalommal őt óhajtja védőjéül. . .  Nagyon megtetszett ez a fiatal kartárs. 
Tehetséges és tanult jogásznak ismertem föl. A  straszburgi, berlini és buda
pesti egyetemeken hallgatta a jogi tudományokat.” 163 Székely magatartásával, 
szellemi értékeivel Mikszáth rokonszenvét is biztosította. Tartósnak bizonyult 
kapcsolatuk magyarázza az alább közlendő levelek közvetlenségét, hol az érint
kezés fesztelenségéből fakadó tréíásabb hangnemet, hol a mélyebb érzelmeket 
feltáró megnyilatkozásokat.

36.

Mikszáth Kálmán 1897-ben megvált a Pesti Hírlaptól, s „Országos Hírlap”' 
címen politikai lapot alapított, November 20-án jelent meg az első szám. A  
szerkesztők, Mikszáth és Lipcsey Ádám a szervezés időszakában litografált 
körlevélben kérték fel ismerőseiket előfizetők gyűjtésére.166 Mikszáthot a ba
ráti jó viszony arra kötelezte, hogy kézírásos levélben forduljon Székely Mik
sához:
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F ő s z e rk e s z tő :
M ik s z á th  K á lm á n

F e le lő s  sze rk esz tő r
L ip cs e y  Á d á m

O R S Z Á G O S  H Í R L A P
szerkesztősége

Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, V ili., József körút 65.

Tisztelt Barátom
Azon régi bizalmas barátságnál fogva, mely önhöz köt, küldöm az idezárt 

öt ívet, kérem azokat a Machlup gyár1137 és egyéb tartományaiban, szóval is
meretsége körében betölteni.

Egyszersmind összeszidom, hogy olyan régen nem mutatja magát.
tisztelő híve

Budapest, okt. 23. 897. Mikszáth Kálmán

37.

A  századforduló idején a férfi divat kellékei között hosszasan élt a sokaktól 
szívesen hordott nyakkendőtű. Feltehetően ilyen tű áll az alábbi levél családi 
vonatkozású történésének középpontjában. Szereplői közt feltűnnek Mikszáth 
fiai is. Ez a személyi adat biztosít némi lehetőséget arra, hogy hozzávetőlege
sen megállapíthassuk a levél írásának idejét. Mikszáth idősebb fia, Kálmán 
László 1885-ben, Albert 1889-ben született.168 Az esemény leírásakor mindket
tőnek olyan korban kellett lennie, hogy a nyakkendőtű kérdése közvetlenül 
érdekelhesse. Ilyen irányból közelítve a levél tartalmához, talán nem tévedünk, 
ha feltesszük: Mikszáth a század első éveiben kereste fel soraival Székely Mik
sát.

Tisztelt barátom!
Igen restelem a dolgot. Mondtam a fiúknak a minap, hogy „írtam Székely 

bácsinak és megírtam azt is, hogy küldje el a tűt”, akkor világosítottak fel, 
hogy hiszen a tűt Keszlerm ígérte és nem Székely. No gondoltam, ez már baj, 
de lesz esze Székely bácsinak, hogy nem okoskodik ezen az értelmetlen mon
datomon.

Azonban nem volt —  és most én vagyok a legnagyobb zavarban, hanem 
hát a nagy öröm megvan és így én hamar elfelejtem a saját memoria-lapsuso- 
mat. Köszönöm a magam részéről is.

tisztelő barátja
[1901— 1902] Mikszáth Kálmán-

(Névjegy. Középen: Mikszáth Kálmán)

38.

Mikszáth Kálmán ,,ereklye”-őrző apai szeretetének bizonyság-jeleiről tu
dunk. Berci fia kihullott fogát aranykeretbe foglaltatta és óraláncán hordta.170' 
Ezeknek a valóság-mozzanatoknak költői visszaidézésével emeli Mikszáth őszin
te örömben és tiszteletben fogant érzelmeit a szokásos ajándékköszönő levelek 
tartalma fölé.

Igen tisztelt barátom!

Kedves meglepetés volt rám nézve a remek veretű pohár, melynek akkor 
is örülnék, ha én magam szerezhettem volna meg magamnak. De így főleg az 
okoz kedves érzéseket, hogy ön tisztelt barátom, ki életem legszebb, legérdeke-
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sebb és mondjuk talán legboldogabb időszakában úgy szólván hozzám a legkö
zelebb eső társaság tagja volt, hogy ön és tisztelt családja rám gondoltak és 
találgatták, hogy mivel okozhatnának nekem örömet. Hát azzal, hogy ezt ta
lálgatták.

Szívemből köszönöm irántam való jóságukat és a rokonszenvnek ezt a nagy 
becsű jelét. S ezért ér az nekem százszor többet, mintha magam szereztem 
volna: Meg fogom azt őrizni az én szerény kincseimgyermeki hajfürtök, el
hullott kis fogak [ k ö z t  áthúzva] s egyéb ilyen encse bencse közt: mert az én 
kincstáramban csak olyan valuta értékek vannak, melyek vagy azt jelzik, hogy 
én kiket szerettem, vagy azt, hogy engem kik szerettek. Egyéb ott helyet nem 
foglalhat.

Adja át kérem kézcsókomat a Nagyságos asszonynak és tartson meg ezen
túl is oly igazán a baráti hajlamaiban, a milyen igazán én érzem azoknak a ne
mes becsét és önzetlenségét.

tisztelő híve és barátja
Bpest, márcz. 18. 1910. Mikszáth Kálmán

(Ajánlott levél) [Borítékján ez a címzés áll:]

Nagyságos Dr. Székely Miksa ügyvéd Ürnak
B u d a p e s t ,

Liszt Ferenc tér 6. sz.

A postabélyegző kelte: Budapest, 910 MÁR 18 E 8.
A Székely Miksához írt levelek Székely János főmérnök tulajdonában vannak.

39.

Mikszáth Kálmán levele Zsilinszky Mihályhoz
Mikszáth Kálmánnak politikai érdekeltségéből folyólag szinte szükség

szerűen vállalnia kellett közbenjáró kérések közvetítését. Ilyen cselekedetre 
utal az alábbi levél is. A  miskolci zsidó hitközség haladó szellemű tagjai és 
konzervatív elemei között feszültté élesedett az ellentét az 1897. évi papválasz
tás miatt.171 A  maradi csoport a minisztériumhoz fordul, a liberális többség 
dr. Gencsi Soma ügyvéd, hitközségi elnök vezetésével indul harcba.172 Gencsi 
mint a miskolci szabadelvű párt elnöke a politikai pártállás azonossága jogán 
Mikszáth Kálmántól nyer pártfogó sorokat. Feltehetően Mezei Mór teremti meg 
köztük a kapcsolatot, aki ez időben a haladó zsidóság legmagasabb szervének, 
az Országos Irodának volt az elnöke. Mezei mint szabadelvű párti országgyű
lési képviselő és mint publicista a pártélet és az újságírói egyesület keretében 
közvetlen érintkezést talál Mikszáthtal.173 Az író Zsilinszky Mihálynak (1838— 
1925), a jeles történetírónak, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium akkori 
államtitkárának támogatását kéri.174 S talán nem is eredménytelenül, mert 
Wlassics Gyula miniszter előbb hatályon kívül helyezi a papi beiktatást eltiltó 
rendeletét,175 majd véglegesen elutasítja a kisebbség fellebbezését.1'6 A  levél 
írásának idejét az ügy első sikeres fordulóját megelőző hetekre, hozzávetőlege
sen 1897. október végére, november elejére tehetjük. S ennek a feltevésnek 
nem mond ellent az a tény, hogy az Országos Hírlap ekkor még nem jelent 
meg. A  szerkesztőség ugyanis 1897 októberében már fejléces papíron kéri fel 
barátait előfizetők gyűjtésére.177
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F ősze rk esz tő
M ik s z á th  K á lm á n

F e le lő s  szerkesztő
L ip cs e y  Á d á m

ORSZÁGOS HÍRLAP 
szerkesztősége

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII. kér., József körút 65.

Méltóságos uram 
Kedves barátom!

Tisztelettel ajánlom figyelmedbe és kegyességedbe Gencsy Soma úr illetve 
általa a miskolczi liberálisabb izraeliták kérését. Roppant érdeklődöm ezen 
ügy iránt. S lehetetlennek tartom, hogy Te [s] a hatalmon állók is ne nekik ad
jatok igazat.

tisztelő híved és 
szolgád

Mikszáth Kálmán
Este beszélek Vlasicscsal is.

[1897 október vége —• november eleje]

Lelőhelye: az Evangélikus Egyház budapesti levéltára.178

40.
Mikszáth Kálmán levele Csiky Kálmánhoz

Mikszáth levelének hangját ismerjük. 1897-ben megindítja az Országos 
Hírlapot, s barátait, jóembereit nem litografált körlevélben, hanem írásban 
keresi fel, s kéri meg: szerezzenek előfizetőket.179 Jóllehet a lap csak 1897 no
vember végén indul meg, a szívesség-igénylő felhívások és levelek már október
ben a megszólítottak kezéhez jutottak. A  Székely Miksához írt azonos tárgyú 
levél pontos dátumát is ismerjük: 1897. október 23. A  Csiky Kálmánhoz inté
zett levél ugyanebből az időből való.

Felelős szerkesztő 
Lipcsey Ádám

ORSZÁGOS HÍRLAP
szerkesztősége

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., József körút 65.

Kedves druszám és komám!

Itt küldök nehány prospektust. Kevés szóbúi ért a magyar ember.180 Neked 
erre a kevés szóra sincs szükséged, hogy egy kis propagandát csinálj ismerő
seid, barátaid körében.

Szíves ígéretedre hogy a lapba dolgozol minden esetre számítok.181

Mélyen tisztelő híved
[1897 október vége —  november eleje] Mikszáth Kálmán

A  levél Scheiber Sándor birtokában van.

Főszerkesztő 
Mikszáth Kálmán
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Mikszáth Kálmán levele Sima Ferenchez?
41.

Az Országos Hírlap megindulását bevezető propagandaidőszakban —  amint 
láttuk —  Mikszáth barátaihoz, ismerőseihez előfizetésgyűjtő íveket küldött.182 
Az újságoktól pedig hírverő közlemény közzétételét kérte. így ír levelet a Sep- 
siszentgyörgyön megjelenő Székely Nemzet szerkesztőjéhez, Málik Józsefhez 
is: „Adjatok hangot a »Székely Nemzetben^ erről a programról.” 183 Alábbi le
velünk ugyanezt a kérést variálja. Feltételezésünk szerint a levél Sima Ferenc
nek, a Szentesi Lap szerkesztőjének szól. Sima Szentes város függetlenségi 
párti országgyűlési képviselője volt.184 Mikszáth tehát a parlamentből jól ismer
hette. Innen a levél baráti hangja. Utóbb e hangnak bizalmas érzelmi viszonyt 
tükröző tartalma kihűlt. Sima ugyanis másfél évvel később interpellált a Házban 
Mikszáth lapjának állítólagos szubvenciója ügyében. Vádjai alaptalanoknak 
bizonyultak.185 Támadó magatartásában nem a kíméletlen igazságszeretet ve
zette, hanem jellembeli gyengesége. Emberi hiányosságaira utal az a tény is, 
hogy ez időben rágalmazásért 3 heti fogházra és 100 forint pénzbüntetésre 
ítélték.186

Itt küldöm a progmonyt.187 Említsd, meg kérlek s hajtsd be Szentest.188 
Szentest annyira szereti „Urambátyám” ,189 hogy hadisarcot vet ki rá: legalább 
tíz előfizetőt.

A levél: névjegyre írt szöveg.
A  fordíts! írásjel a névkártya elülső lapján olvasható és a kurzív betűkkel szedett 

Mikszáth Kálmán névre utal.
Lelőhelye: Szentesi Levéltár.

Mikszáth Kálmánnak Vargha Gyulához, a költőhöz és statisztikushoz 
(1853— 1929)190 írt, alább közlendő négy levele közül egy ajánló sorokat tar
talmaz, három az író és a Kisfaludy Társaság viszonyát érinti. Mikszáth és 
Vargha kapcsolata e társaság égboltja alatt hangolódhatott barátsággá. Vargha 
1900 óta titkára a társaságnak. Azt a vágyát, hogy Mikszáth költészetét minél 
gyakrabban idézze a felolvasó asztal elé, szinte valósággá túlozza. Az író egy
szeri szereplését megsokszorozza a képzelete. Mikszáth „Az arany csikó” című 
elbeszélésével vett részt az 1909. évi felolvasásokban. Vargha e jelentésbeli 
adathoz hozzáfűzi: „A  közönségnek felolvasó üléseinken is többször van al
kalma gyönyörködni Mikszáth Kálmán elbeszélő művészetében” ,191 holott a 
társasági beszámolókban éveken át nem találkozunk Mikszáth nevével.192 A  
három levél is ily irányban tájékoztat. Egyrészt dokumentálja, hogy elnök, 
titkár szinte permanens szándékkal igyekszik megnyerni Mikszáthot előadóul, 
másrészt ellenőrizhetővé teszi Mikszáth idegenkedő mozdulatait, elhárító szem
pontjait. Az író nem szívesen járt el társasági ülésekre, nehezen szánta rá ma
gát nyilvános szereplésre, s a határidői kötöttségeket is állandó haladék-kéré
sekkel oldotta fel.193

Kedves barátom!

[Budapest, 1897 október vége — november eleje]
Szerető barátod 

•A

42— 45.

Mikszáth Kálmán levelei Vargha Gyulához
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42.

Kedves Gyulám!

Bocsásd meg, ha megint alkalmatlankodom, kérve téged, ha teheted, légy 
szíves adj ideiglenesen a stutistikánál194 valami foglalkozást egyik választóm195 
fiának, Grün úrnak, aki ezt a levelemet viszi hozzád. Ősszel, ha megjövök a 
fürdőből,100 megpróbálom valahol véglegesen [áthúzva egy megkezdett szó] el
helyezni, mert ügyes és igen megbízható ember.107

tisztelő barátod
jún. 21. 1901. Mikszáth Kálmán

[A borítékon:]
Méltóságos

Vargha Gyula miniszteri
tanácsos úrnak Helyben

Lelőhelye: az M TA kézirattára. Jelzete: Ms 1018/272

43.

Igen tisztelt Barátom!
Igaz, megígértem elnökünknek198 egy egy számra való felolvasást, de mint

hogy egy regény írásába vagyok bonyolódva, melyet Üj évkor kezdünk meg199 
— és egy novellát, melyet a V. U.200 most folytat, még nem végeztem be201 — 
azonfelül az idő is rövid —  igen kérlek, méltóztassatok engem áttenni Ja
nuárba.202

Őszinte ragaszkodással és tisztelettel maradtam
igaz híved és szolgád

Budapest, decz. 5. 1902. Mikszáth Kálmán

Lelőhelye: az M TA kézirattára. Jelzete: Ms 1018/273

44.

Igen tisztelt barátom!
Szeretném, ha júniusra hagynál, mert a „Jókai élete és kora” czímű köny

vemből akarok egy fejezetet felolvastatni 203 de a kéziratot a második kötetből 
már átadtam és még nincs kiszedve, m.ert nem lévén elég betűjük, az első köte
tet előbb ki kell nyomatni és szétszedetni — , hogy a második kötetre betű 
legyen.

Ezeknél fogva tehát nem tudok Neked tisztességes levonatot adni ily rövid 
idő alatt.

Ölel
tisztelő barátod és 
ragaszkodó híved

Bpest, april. 8. 1906. Mikszáth

Lelőhelye: az M TA kézirattára: Ms 1018/274

45.

Tóth Edével szemben régi tartozás terhelte a Kisfaludy Társaságot. Több 
mint harminc év telt el halála (1876) óta, s még nem mondtak róla emlékbe
szédet. Ez az irodalomtörténeti tény teszi figyelemre méltóvá Vargha Gyulá
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nak a társaság 1909. szeptember 28-án tartott ülésén elhangzott bejelentését: 
„Tikár örömmel jelenti, hogy a f. é. márcziusi ülés határozatából a jövő évi ün
nepélyes közülésen közreműködésre felszólítottak: Négyesy László, Hegedűs 
István, Gárdonyi Géza, valamint Mikszáth Kálmán rendes tagok szívesen je
lentették ki véglegesen, hogy a felkérésnek készek eleget tenni. Mikszáth je
lezte, hogy készszégesen [!] vállalkozik akár emlékbeszédre is, mely Tóth Ede 
elhunyt tagról fogna szólni. A  Társaság élénk tetszéssel és köszönettel veszi 
tudomásul” .204 Mikszáth emlékbeszéd-szándéka természetes írói gesztusnak tűn
hetett fel. Jól ismerte Tóth Edét. Róla szóló megemlékezéseiben szerető barát
ság érződik, és elismerés a színműíró iránt.203 Becsületes, derék egyéniségnek 
tartotta. Magatartásáról, gondolkodásáról tisztelettel ír: „Egészséges nézetei vol
tak mindenről, nem egyszer beleártotta magát a politikába is; baloldali ember 
volt, nagy demokrata, Kossuth embere.”206 írói képességeit is nagyra becsülte: 
Tóth Ede írta volna meg a „Hogy lehet meggazdagodni?” című Mikszáth-elbe- 
szélés témáját, „ha meg nem dermed örökre a kéz, mely erőteljes tollát vezet
te.”207 Más vonatkozásban is hangot ad pozitív értékelésének: Tóth Ede tollá
nak „minden vonása az életet festette.”208 Abafi Lajos tanulmányt írt Tóth 
Edéről. Mikszáth nem talál benne életrajzi elemeket, arcképvonásokat. A  hiány 
pótlására maga vállalkozik. Újabb megemlékezésének bevezetője a tárgymeg
világító utalásokon tűi hatásos nyitánya a tréfásan borús életképi mozzanatok
nak:

„Tóth Edének még nincs életrajza, mert nem nevezhető annak az Abafi 
Lajosé, ki leginkább csak az adatokat rakta gondosan össze anélkül, hogy a 
nagy költő képét kidomborította volna belőlük.

Abafi ezen művében legtöbbször rám hivatkozik mint forrásra, s Tóth Ede 
jellemzésénél főleg azon színeket használja, melyeket én vetettem föl imitt- 
amott. Ez egyrészt azt bizonyítja, hogy a derék írónknak csak igen kevés 
anyag állott rendelkezésére Tóth Ede életrajzának vázlatszerű megírásához, 
másrészt nekem teszi kötelességemmé, hogy mindazon apróságokat, amire még 
emlékezem s amikről még nem írtam, nyilvánosságra hozzam; ki tudja, melyik 
mire lesz jó az életrajz írója előtt?...

Balassagyarmaton láttam Tóth Edét először. Egy szürke, kopott köpenyeg- 
ben járt, melynek gallérjáról két cifra bojtban végződő vörös zsinór futott le. 
A  zimankós télhez vékony ruházat volt ez úgynevezett »dáma köpönyeg", mely 
mindenben megfelelt a mostani katonatiszti szalonköpeny formájának. Tóth 
Ede a Hubay társulatával volt ott, mint igen másodrendű és ismeretlen ember. 
Ha föltűnt valamivel, az leginkább szegénységet és világfájdalmat visszatükröző 
külseje volt.”209

Évekkel később sem tompul el Mikszáth nagyrabecsülése. 1883-ban emlé
kezik vissza: Sokszor elbeszélgetett Tóth Edével. Az embernek megvan az a 
hiúsága, hogy „szeret hozzádörgölőzni a legjelesebbhez” .210 Negyedszázad telt 
el e vallomás óta. Megfakultak az emlékek. Érzékenyebbé vált az író kritikai 
szemlélete. Nem tudott megbarátkozni a Tóth Ede-témával; nem tartott ki 
feltételesnek gondolt ígérete mellett. Erről nyilatkozik levelében.

Kedves Gyulám!
Magától értetődik, hogy a „Karácsony” czímű úgy nevezett díszmellékleten 

megjelenő elbeszélésemet szívesen átengedem a Kisjaludyban való felolvasásra, 
ámbátor nem tartom azt annyira sikerültnek, hogy ezt megérdemelje. Afféle
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forgács az csak, mely a fekete város írásánál a gyalu alul kiesett. S az is csak 
sebtiben van papírra vetve.-11

A Tóth Ede dolgon még gondolkozom, ennélfogva erre még nem válaszolok 
Neked. Jobb szerettem volna olyan félpolitikust megírni (hogy a kor politikai 
rajzát adhassam), mintsem ezt a szürke fülemilét, kinek világa egy kis bo
kor.212

Szeretettel üdvözöl
igaz barátod

Bp., decz. 4. 1909. Mikszáth Kálmán

Lelőhelye: az M TA kézirattára. -Jelzete: Ms 1018/275

46— 47.

Mikszáth Kálmán levelei Ilosvay Lajoshoz

Mikszáth és Ilosvay (1851'— 1936) üdülői emlékeken épülő barátságának 
korai szakaszára az alábbi két levélen kívül egyéb forrásunk alig van. Talán 
Mikszáth Kálmánnénak az a hangja s belső tartása szerint feltehetőleg ez idő 
tájt írt keltezetlen levele, amelyben arról értesíti Ilosvay Lajost, hogy a közösen 
tervezett ünnepidei üdülésükről Mikszáth lemondott sok irányú írói kötelezett
sége miatt s mert úgy vélte, hogy hurutja elmúlt.2123 Utóbb az írónak és a 
Műegyetem kémia tanszéke nagynevű professzorának, valamint kettejük csa
ládjának viszonya bensőségesebbé vált. Erre is csak Mikszáth életének utolsó, 
illetőleg a halálát követő évek emlékeiből következtethetünk. Amikor 1909 
januárjában Mikszáth betegen fekszik, születésnapja után „hatodnapra hozott 
Ilosvay Lajosné a komaasszonya egy cserép rezedát” ,2120 amikor Mikszáth 
kitüntetéséről a hivatalos lapban 1910. május 14-én megjelent a királyi leirat, 
Ilosvay azonnal üdvözli tebarátját,212c az özveggyé lett Mikszáthné leveleiben 
Ilosvayt „komám uram”-nak szólítja, mint a „legjobb barátot” idézi, feleségét 
„igaz barátnő” -jének nevezi. Ifj. Mikszáth Kálmán pedig édesanyja halálakor 
részvét-köszönő válaszában úgy említi Ilosvayt, mint „akit a régi jó időkben a 
legigazabb barátság és szeretet szálai fűzték” szüleihez.21211

46.

A  levél „rejtélyes” hátterét nem sikerült felderítenünk. Szövevényes szá
lak futnak össze benne. Kérdés kérdésre halmozódik: Miféle közvetítő szere
pet vállalt a képviselő-Mikszáth a Széchenyi Manó ügyben? Egyáltalán milyen 
ügyről van szó? És ha sejtjük is, hogy Trotter Viktor Ilosvayné családjához tar
tozott, mert Ilosvay Karlsbadban ismerte meg s vette feleségül 1891-ben a ná
lánál 19 évvel fiatalabb „ragyogó szépségű, elbájoló modorú Trotter Honát,212e 
nem tudjuk ki volt a „derék Hoisel” , és ha arra gondolunk is, hogy talán Clary 
gróf osztrák területen élő családjának esetleg éppen ahhoz az ágához tartozott, 
amelynek Csehországban terjedelmes birtokai voltak2121 s így az odavaló Trot- 
tereket ismerte, nem tudjuk, ki lehet „a magas direktorunk” . Széchenyi Manóról 
is csak annyit árulnak el a szükségszerűen ide kívánkozó lexikoni adatok, hogy 
főrend volt, másfél évtizedig diplomataként működött, a század végén a király 
személye körüli miniszter és a pénzügyi bizottság tagja. A  főrendiházban azon
ban 1910-ig nem szólalt meg.212®
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Igen tisztelt tanár úr és 
Rector magnificus!

Méltóságos uram [!]

Trotter Viktor felkeresett, hogy a derék Hoisel most már csakugyan beadta 
ellene a vádiratot a Széchenyi Manó ügyben s a baj rendkívül m e g k o m o 
l y o d o t t  Clary grófnál. Segítsek tehát, ha tudok valahogy a dolgon.

Nekem az az ötletem támadt. hogy magának Széchenyi Manónak írok, hogy 
ő segítsen s azt hiszem, czélt is értem; ide mellékelve küldöm sürgöny ét,212b 
arra kérve -— minthogy én magam nagyon fontos oknál fogva nem szoktam 
német leveleket írni —  szíveskedjék adandó alkalommal kedves direktorunk
nak megírni, hogy a veszély most már minden valószínűség szerint elmúlt.

A méltóságos asszony kezeit csókolva 
maradtam
Bp. marcz. 13. 1902 igaz híve

Mikszáth Kálmán
[A  boríték címzése:]

Méltóságos
Dr. Ilosvay Lajos műegyetemi rektor stb.

Urnák2121
Budapest 

Üllői út 18.
A  postabélyegző kelte: Budapest 902 MÁR 13 —902 MÁR 14 N4.
Lelőhelye: az M TA kézirattára. Jelzette: Ms 5287/117

47.

Méltóságos Uram!
Igen köszönöm becses értesítését a borra nézve és szívesen vállalok belőle 

annyit, a mennyit jónak lát nekem átengedni.
Tegnap Leúnyfalván voltam villát nézni s megígértem a méltóságos asz- 

szonynak, hogy értesíteni fogom őt az ottani viszonyokról. A hely igen gyö
nyörű, a közlekedés meg pompás; haszonbérbe adandó villa van egy néhány, az 
ár körülbelől 250 ft.

Sajnos én nem bírtam megegyezni a venni szándékolt villa árára nézve, 
tehát előre láthatólag megint fürdőre fogunk menni.212*

Kedves dolog lett volna mindnyájunknak, ha ismét együtt tölthettük volna 
a nyarat. De így is módját kellene már ejteni, hogy legalább egy estet együtt 
töltsünk

tisztelő szolgája és híve
Budapest, május 30. 1903 Mikszáth Kálmán

Lelőhelye: az M TA kézirattára. Jelzete: Ms 5287/119

48.

Mikszáth Kálmán levele Platthy Adorjánhoz
Az író disznótoros baráti látogatásra szóló meghívást hárít el időlegesen 

halasztó szándékkal. A  barát: Platthy Adorján, Pásztón élő orvos és nagybir
tokos, egyben írótársa Mikszáthnak.213 Pásztói néven költeményeket, elbeszé
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léseket írt, Heine-verseket fordított, s 1902— 1904-ben szerkesztette a ,,Pásztó és 
Vidéke” című hetilapot.'214 Vértelen lírájából kiemelkednek a Mátra táját fel- 
fedező-megéneklő versei.'215

Kedves Barátom!
Reviczky tér 1.

Ember tervez, isten végez. A múlt hétfőn váratlanul megérkezett a főispá
nom216 és ezért nem mehettem Pásztora, —  most pedig olyan hurutot és náthát 
kaptam, hogy lázban dühöngök és prüszkölök selters vizek217 mellett a kana
pékon.

Azért hát bocsásd meg kedves barátom, hogy kedvencz tervemet megint 
elhalasztóm egy alkalmasabb napra, a melyről majd leszek oly bátor téged 
előre értesíteni, de most már visszavonhatatlanul.

Igen sajnálom, hogy így történt s miután fölteszem, hogy Te is sajnálod, 
immár csupán az vígasztal, hogy a szegény sertésnek az életét mégis talán meg
hosszabbítottam.

szerető barátod
Budapest, nov. 17. 1903. Mikszáth Kálmán

Lelőhelye: az OSzK Fond. 39/37. A címzett nevét a kézirattári katalógus jelzi.

49.

Mikszáth Kálmán levele Szontágh Tamásnéhoz

A  levelet Benke László révfülöpi iskolaigazgató találta meg Szontágh Tamás 
iratgyűjteményében.218

A  levél tárgya szervesen kapcsolódik a 35., Csiky Kálmánnéhoz írt levél 
hátterében meghúzódó szobortörténeti mozzanatokhoz. A  Veres Pálné-szobor- 
bizottság Kiss György szobrászművésszel mintáztatta meg a Nőképző Egyesület 
alapítójának alakját. A  terveket 1904 májusában mutatta be a szűkebb művészi 
bizottságnak. A  benyújtott költségvetés bronzból felállítandó szoborra vonatko
zott, a bizottság többsége azonban márványszobor mellett foglalt állást. A  ter
vező művésznek le kellett mondania honoráriumáról, hogy a rendelkezésre 
álló 26 000 korona fedezze a költségeket.219 A  Carrarában faragott szobrot 
1906. május 6-án leplezték le az Erzsébet (ma: Engels) téren.220

A  levél címzettje Veres Janka (1854— 1929).221 Veres Pál testvéröccsének, 
Veres Gyula nógrádszakálli földbirtokosnak volt a leánya, aki serdülő gyer
mekkorában még látta az apja házában nem egyszer vendégeskedő Madáchot. 
Az ember tragédiájának költője Veres Gyulát kérte fel gyermekei gyámjául.222 
Veres Janka dr. Szontágh Tamásnak (1851— 1936), a kiváló geológusnak, a Ma
gyar Királyi Földtani Intézet igazgatójának223 lett a felesége. Mint választmányi 
tag tevékenyen részt vett szoros rokoni és baráti közelségben Veres Szilárdéval 
a nagynénje alapította egyesület életében, s járult hozzá férjével együtt a szobor
alap megteremtéséhez.221

A  keltezés kérdésében a levél politikai vonatkozásai tájékoztatnak. Kité
telei a szabadelvű párt bukásának körülményeit idézik fel, s mivel rajtuk e for
dulat friss, közvetlen hatáshangja érződik, a levél megírásának idejéül 1905 
január végét —  február elejét jelölhetjük meg.
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Nagyságos asszonyom!

Igen örülök, hogy a szobor már ebben a stádiumban van. A márvány-szo
bor mindenesetre szebb kivált női szoborra, de a mi éghajlatunk alatt alig le
hetséges. Megrepedezik és száz évet se igen áll ki. A czélunk végre mégis az, 
hogy Veres Pálné emléke minél tovább megmaradjon s az érez vonásait többé 
kevésbé megőrizze.

In politicis bizony rosszul állunk. Az utolsó gyertyaszál tényleg elégett 
s ez nagy baj. Mert csak a koppantó maradt meg. Gyertya iszen volna még, de 
meggyújtani nem lehet. A koppantóval fürge [egy k-val kezdődő szórész ki
húzva] kéz legott eloltja.225

Csókolja kezeit és 
köszöni a kedves levelet 

Mikszáth Kálmán
[Budapest, 1905 január vége — február eleje]220®

Lelőhelye: a Révfülöpi Általános Iskola helytörténeti gyűjteménye.

50.

Mikszáth Kálmán levele Baksay Istvánhoz
Mikszáth Kálmán hat éven át (1857, 58— 1862/63) volt a rimaszombati pro

testáns gimnázium növendéke. A  II. osztálytól kezdve történelemre, földrajzra, 
majd mathezisre is Baksay István (1820— 1910) tanította.226 A  kiváló pedagógus
nak élményt jelentő történelemóráiról és ifjúságnevelő hatásáról meggyőző' 
tanítványi nyilatkozatok szólnak.227 Mikszáth a maga vallomásaiban a törté
nelmet szabad felfogásban előadó tanár és a reális ember emlékét idézi, „Az. 
öreg Dankó bácsi” című elbeszélésében pedig mint matematikust jeleníti meg 
„a derék Baksay István”-t.228 A  köztiszteletben álló professzor 1907. január 12- 
én ünnepelte gyémántlakodalmát. Néhány hét múlva elvesztette hitvesét. Bak- 
saynét 1907. február 4-én, hétfőn délután temették el.229 Mikszáth alábbi rész
vétnyilvánító levele feltehetően a gyászhét napjaiban, 1907. február 4 és 11-e 
között íródott.

Kedves bátyám!

Fogadja igaz részvétemet a csapás fölött, a mely érte. Vigasztalást rá csak 
az a derült bölcsesség adhat, melynek mindég bővében volt. Egyedül maradni 
nagy dolog. De váljon egyedül van e az, akit annyi szeretet és olyan tisztelet 
környez? S kinek bánatát annyian felosztjuk, maradhat e sok annak?

Szerető tanítványa 
Mikszáth Kálmán.

[Budapest, 1907. február 4 — február 11 között]
Lelőhelye: Petőfi Irodalmi Múzeum. Jelzete: V.-lev. 1172.

51— 52.

Mikszáth Kálmán levelei Horánszky Lajoshoz
Mikszáth Kálmán utolsó éveinek írói és magánéleti esemény-sorába két 

nálánál fiatalabb történetíró-barát kapcsolódott: Takáts Sándor (1860— 1932) és 
Horánszky Lajos (1871— 1944). Mindketten forrásanyag-kutatásában segítettek 
Mikszáthnak, és szombatestéiket az ő társaságában töltötték a régi tiszti ka
szinó vendéglőjében.230 Horánszky Lajos közgazdasági pályán működött. Kül-
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földi pénzintézeteknél szerzett ismereteivel lépett a Magyar Agrárbank kötelé
kébe, s lett később a Magyar Kereskedelmi Részvénytársaság igazgatója.231 Az 
1901— 1906. évi országgyűlési ciklusban szabadelvű párti programmal Veszp
rém városát képviselte.232 Ez idő tájt bontakozhatott ki a jó viszony a sza
badelvű párti képviselő-Mikszáth és a tudós hajlamú fiatal parlamenti elvbarát 
között. Kapcsolatuk baráti jellegére egy-két irodalmi tartalmú emlék is utal: 
Mikszáth neki dedikálja a ,,Jókai Mór élete és kora” című művének azt a kor
rektúrapéldányát, amelyet előzőleg Beöthy Zsolt olvasott, s látott el néhány 
lapszéli megjegyzéssel:233 Horánszky Lajos kedves barátomnak Mikszáth Kál
mán.234

Takáts szerint „A  fekete város” is rejt barátsági nyomokat. Mikszáth 
„Horánszky iránt való szeretetből két Horánszkyt is szerepeltet ottan.”235 A  re
gényben csak egy Horánszkyval találkozunk. A  két ízben felbukkanó Horánszky 
Dávid rövid szerepeltetését a történeti hitelesség is támogatta. A  család egyik 
ága Liptó vármegyéből Szepes megyébe származott a XVI. század végén.236 
Mikszáth fényképpel is kedveskedett barátjának. A  Horánszky-utódok ma is 
őriznek egy Horpácson készült képet. A  még eddig nem publikált csoportképen 
balról jobbra haladva a következő személyek tűnnek elénk: ifj. Mikszáth Kál
mán, Mikszáth, ismeretlen férfi, Mikszáthné. A  felvétel időpontját Mikszáth 
fiának kora után ítélve 1906-ra vagy 1907-re tehetjük. A  háttérben az új „kas
tély” falai látszanak.237

Mikszáth és Horánszky baráti közelségéről mindenekelőtt leveleik valla
nak. Eddig csak Horánszkynak Mikszáth-hoz írt három levelét ismerjük. Mind
három 1909-ben kelt.238 A  most közlendő két levél egyrészt barátságuk meg
hittségének korábbi eredetét rögzíti írásban (Méreiné szerint ugyanis kapcso
latuk csak az író életének utolsó két évében mélyült el),239 másrészt levélbeli 
érintkezésük bizonyítékait Mikszáth felől is polarizálja.

Mikszáth mind a két levelet névkártyájára írta.
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51.

Horánszky Lajos történettudományi érdeklődésének első jelentős eredmé- 
rnyeként jelent meg „Batsányi János és kora” (Budapest, 1907) című monográ
fiája. Eredeti levelek és egykorú források nyomán megírt műve számos új adat
tal gazdagította tárgyköre ismeretanyagát. Mikszáth a következő sorokban 
"köszöni meg a neki megküldött tiszteletpéldányt.

Kedves Lajosom!

Köszönöm a szép munkát. Elolvastam és azt mondom, hogy: kedvem telik 
benned. Isten éltessen!

igaz barátod
[Budapest, 1907. augusztus 31.] Mikszáth Kálmán

[A  borítékon:]

A  postai keletbélyegzőn:

Nagyságos
Horánszky Lajos úrnak

Budapest,
907. AUG. 31. Nemzeti Kör. Dorottya

utcza. Lloyd épület

A  boríték lakcím-megjelölése Horánszky klubéletére figyelmeztet. A  sza
badelvű párt bukása után Horánszky nem jut mandátumhoz, de továbbra is 
részt vesz a politikai életben, így a Nemzeti Társaskör megalapításában is.240 
A  kör a szabadelvű párt Lloyd-palotai klubhelyiségében241 tartja össze Tisza 
egykori párthíveit. A  társaskör feloszlása után Tisza Kálmán híres tarokk
asztala a székekkel együtt Horánszky Lajoshoz került helyhiány miatt megőr
zés végett. Ma is megvannak azok a székek,242 amelyeken nemegyszer ült Mik
száth Kálmán a klub kártyaszobájában.243 Az asztalt bomba pusztította el 
1944-ben.

52.

Takáts Sándor piarista paptanárt a szombatesti hármas vendéglői társa
ság két világi tagja tréfásan ,.barát” -nak nevezte. Horánszky 1909. november 
13-án kelt levelében felhívja Mikszáth figyelmét, hogy hiába keresteti a „ba
rátot” , nincs Pesten; s kérdi, elhalasszák-e a vacsorái találkozót.244 Erre az ér
deklődésre válaszol Mikszáth küldönccel továbbított levelében.

Kedves Lajosom!

Hát halasszuk el, míg a barát jön, ámbár veled is szerettem volna egy ki
csit csacsogni. Rég nem láttalak. Azonfelül pedig új politika van azóta.

Szívből köszönt 
igaz barátod

;[Budapest, 1909. november 13.] Mikszáth Kálmán

[A  boríték szövege:]
Nagyságos

Horánszky Lajos úrnak 
Helyben

A  levelek dr. Horánszky Nándor tulajdonában vannak.
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A  levél utolsó mondata izgalmas belpolitikai helyzetre céloz. A  független
ségi pártban áthidalhatatlan ellentét feszül Justh Gyula és Kossuth Ferenc 
között. Justh ragaszkodik az önálló nemzeti banknak időponthoz (1911. jan. 1.) 
kötött felállításához, független kormányzatot és általános választójogot köve
tel. Vele szemben Kossuth Ferenc mindhárom kérdésben megalkuvó magatar
táshoz ragaszkodik.245 1 909. november 11-én kettészakad a függetlenségi párt. 
Kossuth kisebbségben marad.246 Az esemény megrázkódtató hatással van va
lamennyi politikai csoportosulásra, így az alkotmánypártra is, amelynek a 
szabadelvű párt bukása után Mikszáth Kálmán is tagja volt.247

Mikszáth levelének keltét pontosan megállapíthatjuk. Mivel Horánszky 
minden bizonnyal gyalogpostával küldötte el tudakozódó írását Mikszáthnak, 
és ez a szombatesti összejövetelre vonatkozó válaszkérés a levél kelte napján, 
november 13-án történt, az üzenetváltásnak még aznap meg kellett történnie, 
mivel 1909-ben november 13-a szombatra esett.

53.

Mikszáth Kálmán levele Kiss Józsefhez

Kiss József 1907-ben ünnepelte írói működésének 40. évfordulóját. A  HÉT 
1907. december 22-én jubileumi számot ad ki: tisztelgő verseket hoz, sajtó-meg
emlékezéseket közöl, leveleket tesz közzé. Mikszáth is jelenti baráti üdvözle
tét:248

Adjon az isten neked jó egészséget és jó kedvet
szívből kívánja 
régi cimborád 

Mikszáth Kálmán

54.

Mikszáth Kálmán levele Rudnay Józsefnéhez
(Távirat)

Rudnay Józsefné, az Országos Nőképző Egyesület elnöke, Veres Pálné le
ánya (1841— 1929) Mikszáth Kálmán leglelkesebb hívei közé tartozott.249 Az írót 
anyai ágon rokonság fűzte a Veres-családhoz, emellett baráti kapcsolatuk is 
erősítette jóviszonyukat.250 Veres Szilárda férje, Rudnay József földbirtokos 91. 
életévében hunyt el 1909. szeptember 4-én. Váchartyánban temették el szep
tember 6-án délután.251 Mikszáth sürgönyét szeptember 5-én vagy 6-án adhatta 
postára.

A  távirat pontos lelőhelyét nem ismerjük. Szövegünket az OSzK. Kéz
irattárában Analecta 104. sz. alatt fellelhető újságkivágás nyomán közöljük.

Fájdalmas megdöbbenéssel vettem Józsi halálának hírét ebben az órában, 
midőn már lehetetlenné vált, hogy odaérhessek őt utolsó útjára elkísérni. Bár 
csak lenne annyi vigasztaló szavam, de nem is keresem, tudom, hogy mennyien 
veszünk részt bánatukból, azért még sem. szedhetjük azt szét kisebbé, megma
rad nagyságodnak egészen. Adjon az Isten erőt az elviseléséhez s ezt megta
lálja vallásos ihletében és saját múltjában, mely a kötelességekben váló elme- 
rülések láncolata.
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Mikszáth Kálmán levele Horémusz Pálhoz

A Mikszáth-jubileumi ünnepségek idején irodalmi körök, egyesületek, isko
lák egymás után tartanak Mikszáth-ünnepélyt, s kérik fel az írót személyes 
megjelenésre. Mikszáth nem tud eleget tenni a meghívásoknak. Hogy sértődés 
ne essék, Szegedet kivéve, szíves sorokban hárítja el közreműködését.232 Horé
musz Pál nagyszentmiklósi ev. lelkészhez írt levele is egyike e tapintatosan 
visszautasító válaszoknak.

Igen tisztelt lelkész úr!

Kedves levelét vettem. Köszönöm a sok szépet, amit elmond, egy igazán 
művészileg kötött kis bokréta az. Az, hogy több, mint a mennyit az érdemeim 
igényelhetnének, épen nem hoz zavarba. Az ember lelke sokat elbír a magasz- 
talásból, még a mások érdemeiből is. Sajnos azonban, hogy a test nem ilyen. 
A nyomorult cadaver mindjárt összeroppan, ha több terhet tesznek a váltakra 
a rendesnél.

Én pedig ilyen két részből állok. Az egyiket tiszteletes uram dicsérte, a 
másikat én fogom most becsmérelni —  de fájdalom a teljes igazsághoz képest. 
A hatvan éven kezdek túl lenni. Aszthmam van. Ez idő szerint erős légcső hu
rutban vagyok, a melytől hogy megváljak, nem tudnak hova küldeni az or
vosok, mert mindenütt tél van, nem úgy mint télen, mikor a nyarat meglehet 
találni a Riviérán. Azonfelül gyomorhurut is ostromol. Hogyan ígérjem hát meg 
a hangversenyen való [utána az írni szándékolt r é s z v é t e l e m e t  szó első 
szótagja: r é s z  kihúzva] megjelenésemet, holott s z í v e m e l l e n  v a n  ezt 
Öntől megtagadni? Nem, egy ilyen komoly vállalkozást nem lehet, nem szabad 
kitenni esélyeknek. Azért hát bocsássa meg, ha arra kérem, hogy méltóztas- 
sanak most engem kihagyni a dologból (télen én nem igen mehetek), hanem 
tekintsenek adósuknak és ha egyszer nyáron vagy ősszel parancsolnak velemf 
meg a természet szelíd —  szívesen állok szolgálatukra.

A fent elősorolt okok nem is az egész oklajstrom. Télen általában, még ha 
egészségem kedvez is, úgy el vagyok foglalva, hogy például két esztendő előtt 
voltam utoljára a házban?253 Banknál, malomnál, egyháznál levő állásaim254 
követelményei úgy beszövik összes időmet, mint a pókok a barlang lyukát, hogy 
alig nyílik ki belőle egy kis rés imitt amott. Májustól kezdve azonban inkább 
a henyék osztályához tartozom.

Fogadja tiszteletes uram őszinte sajnálatomat, hogy nem mehetek. Ne 
nehezteljen ezért rám, hanem tartson meg szíves rokonszenvében.

tisztelő szolgája
Bpest., nov. 2. 1909. Mikszáth Kálmán

(Ajánlott levél) [Borítékján a címzés:]
N agy tiszteletű

Horémusz Pál 
ág. h. ev. lelkész Ürnak

Nagy-szent-miklós
A postabélvegző kelte: Budapest 909 NOV 3 N 3 — Nagvszentmiklós 909 NOV. 

3. E. 9.
Lelőhelye: Palóc Múzeum. Balassagyarmat. Jelzete: A: 304. A  lelőhelyet Méreiné 

Juhász Margit hagyatéki feljegyzése jelölte meg.

55.
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56.

Mikszáth Kálmán levele König Györgyhöz

A  Magyar Tudományos Akadémia 1889. május 3-i ülésén választotta ren
des tagjává König Gyula matematikust, a Műegyetem tanárát, s ugyanezen 
a napon lett Mikszáth akadémiai levelezőtag.255 E véletlen egyidejűség is hoz
zájárulhatott Mikszáth és König Gyula ismeretségéhez, amelynek meglétét az 
alábbi, König Gyula fiához írott levél üdvözlő tartalma is bizonyítja. König 
György (1883— 1944) irodalomtörténész és műfordító egyetemi tanulmányainak 
befejezése után a vallás- és közoktatásügyi minisztérium szolgálatába lépett.256 
1905. júniusában tette le a hivatali esküt mint fogalmazó, s 1918-ban már kény
telen volt fokozódó szembaja miatt elhagyni állását mint c. miniszteri taná
csos.257 Pályájának kezdeti szakasza érintkezik Mikszáth közlendő soraival. Ha 
a levélzáró formulában nem látunk ellentmondást a címzett fiatal kora és az 
udvariassági szólam szövege között —  maga a Balatonfüreden élő özvegy is 
erősíti, hogy a levél férjéhez szóló írás — , akkor csak arra gondolhatunk, hogy 
Mikszáth az újévi üdvözlet ürügyén a kultuszminisztérium tisztviselőjéhez in
tézett kérésének teljesítésére figyelmezteti fiatal barátját, s ez esetben a levél 
keltét 1905 december vége és 1910 január eleje közé tehetjük, szívesebben 
feltételezve, hogy a levél valójában 1909 végén vagy 1910 elején íródott, ami
kor Mikszáth baráti viszonyt érintő önértékelése már a „korosabb” König Györ
gyöt illette.

Tisztelt Barátom!

Tiszta szívből kívánván Neked és tieidnek boldog új évet, fölfrissítem 
egyszersmind hozzád intézett kérésemet.

hű szolgád és barátod
11909. december — 1910. január] Mikszáth Kálmán

A Mikszáth-névjegy hátlapjára írt levél Frank Tibor tulajdona.

57.

Mikszáth Kálmán levele Concha Győzőhöz

Concha Győző egyetemi tanár, jogtudós (1846— 1933) 1910. január 27-én 
kelt levelében baráti együttlétre hívja meg Mikszáthot: „igen kérlek mához egy 
hétre, febr. 3-ára vacsorára, s miután frakkod, szmokingod neked sincs, csak 
nyalka fiaidnak, házi ruhában is a legszívesebben vár barátod Concha Győ
ző.”258

Az író egy névjegy alakú lapon válaszol:

Kedves barátom!

Örömmel vettem a meghívást s azzal a megjegyzéssel, hogy smokingom, 
frakkom, sőt bundám is van (hiszen tudod mennyi ideig éltem a húsos faze- 
kak258a közt!), mégis intézkedésed [az utána álló m e l l e t t  kihúzva] szerint fo
gok megjelenni.

tisztelő híved
fBudapest, 1910. január 28 —  február 2 között] Mikszáth Kálmán

Lelőhely: az M TA kézirattára.
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Mikszáth Kálmán beadványa hagyatéki perében

Mikszáth Kálmán édesanyja halála után 1873 nyarán visszatér Szklabo- 
nyára. Néhány hónapon át tartózkodik otthon. Életének e rövid szakaszáról 
nem tájékoztat eseménytörténeti mozzanat. Az itt közlésre kerülő bírósági be
advány arról vall, hogy idejének egy részét lefoglalja pereskedése hagyatéki 
ügyben és viaskodása rokonsága kapzsi magatartásával.

Tekintetes Kir. Járásbírósági

Mikszáth János és Veres Mária szülőim hagyatékáénak folyó hó 12-én tör
tént tárgyalása alkalmával az atyám hagyatékára vonatkozó későbbre kitű
zött tárgyalás rögtönzött áttétele miatt akkor kezeimnél nem levő végrendelet
nek —  mivel az eredeti hollétéről nincs tudomásom s azt eddig soha nem is 
láttam —  másolatát A alatt és a B alatti egyeszség levelet, melynek tartalmából 
kiderül, hogy atyám vagyona a nekem hagyott pénz és földből is növekedett s 
így az engem is illet —- minélfogva e két okmányt a hagyatéki tárgyalás ki- 
egészítés[e]kép azon tiszteletteljes kéréssel csatolom, miszerint ha az A alatti 
végrendeletnek általam kért nem létezőnek tekintése meg nem adatik, —  mél- 
tóztassék Felsenburg Ferencz orvos B. Gyarmati lakos és Siklaky István szkla- 
bonyai körjegyzőt259 hivatalosan kihallgatni s édes anyám Veres Máriának 
előttük ünnepélyesen nyilvánított s minthogy ragály idején tehát az írásbeli
vel egyenlő jogi erejű szóbeli végrendeletét, melynek tartalma szerint, ha 
atyám végrendelete felállna is, én az ő tulajdonát képezett nagyobb hagyaték
ból annyit örököljek, hogy kiskorú öcsémmel mind a két hagyatékból egyenlőn 
részesüljünk.

Zavarok és pereskedés kikerülése végett újólag kérem nem létezőnek te
kinteni a rám nézve hátrányos A. alattit, mely esetben szinte semmisnek 
esedezem vétetni a rám nézve előnyes B, alatti okmányt, és említett anyám 
által tett végrendeletet.

Szinte kiegészítéskép a hagyatéki tárgyaláshoz a kiskorú érdekében is 
kötelességem jelenteni, miszerint anyám halála alkalmával távollétemben a ha
lottas házból több czikkek, ruha neműek elraboltattak, miknek nagyobb része 
Gazdik Antal és neje Veres Johanna szklabonyai lakosoknál található, részint 
pedig általok távollétemben és tudtom nélkül Gömör Györgyné, Kusnyjar And- 
rásné, Burgundi Jánosné, Kohn Lenke szklabonyai lakosoknak elosztogatatott.

Az elrablóit értékczikkek közt boldogult édes anyám, által mángorlóba adott 
hét vég vászonról szóló pléhjegyek is a tolvajok kezébe kerültek s eddigi nyo-
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mozásomból kiderült, hogy a vászon Löffler b. gyarmati festőnél volt s onnan 
egy magát Mikszáthné fiának kiadott csaló által, ki egy öreg úr kíséretében 
jött oda Július 28ika táján, azon állítás mellett vitetett él, hogy az említett csaló 
fiatal embert már akkor napok előtt elhalt édes anyám, illetve az ő anyja 
küldi. Szabó János b. gyarmati lakos ügyvéd előtt annak irodájában szembe- 
sítetvén Löffler Gazdik Antallal, tettesnek Gazdik Antalt mondotta —  ki azon
ban ezt tagadja.

Ugyancsak ezen Gazdik Antal és neje anyám halálakor jelen lévén, telhe- 
tetlenségök által elkapatva, hogy minden használható tárgyat és ruhaneműt 
hatalmukba ejthessenek, holttestét rongyokba burkolták s közbotránkozásra 
mezítláb dísztelenül s hogy én temetésre haza ne érkezhessek, halála után 10 
óra múlva eltemették —  miután már előbb is hazajövetelemben abban gátol
tak meg, hogy anyám haldokló ágyán tett megbízását, miszerint betegségének 
aggasztó voltát nekem Pestre megtáviratozzák —  nem teljesíték.

Ezen vérlázító és az erkölcsi sülyedés legnagyobb fokát elért bűntett, és a 
már elősorolt tények és vádak tekintetne vétele mellett esedezem, miszerint 
kiskorú érdekében hivatalból Gazdik Antal és nejét elfogatni, őket az elorzott 
tárgyak visszaadásában elmarasztalni s a mennyiben kiderítve nem volnának, 
a hiányzókat kinyomozni, s megbüntetésök czéljából törvényesen intézkedni 
méltóztassék.

Tisztelettel
Mikszáth Kálmán

úgyis mint Mikszáth Gyula természetes gyámja

[A beadvány külső fedőlapján:]
8393 érk 873 Septemb 26

Tekintetes
Kin Járásbírósághoz

B. Gyarmaton 
utólagos kiegészítő jelentése 

Mikszáth Kálmán szklabonyai 
lakosnak

Mikszáth János és Veres Mária 
september 12 én megejtett hagya

téki tárgyalásához
7265
873

számhoz

A. B. mellékletekkel
Lelőhelye: Palóc Múzeum. Balassagyarmat. Jelzet nélkül.

2.

Album-bejegyzés Birkássné Szutsits Adrianne naplójába
Mikszáth alábbi sorainak kézirati hasonmása már megjelent,2593 mégis úgy 

véljük, hogy közreadásuk indokolt: össze kell gyűjtenünk az elszórtan fellelhető 
Mikszáth-gondolatokat is. A  napló tulajdonosának személyét nem tudtuk kide
ríteni. Pedig izgató volt a kérdés: K i lehetett annak a naplónak birtokosa, 
amelyben politikusok (Trefort, Széli Kálmán, Kerkápoly Károly stb.), írók 
(Jókai, Mikszáth, Tolnai Lajos, Vadnai Károly, Csiky Gergely stb.), tudósok, 
publicisták (Henszlmann Imre, Acsády Ignác, Mezei Ernő stb.) írtak emlék
sorokat.
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Az istennek is talán csak arra való a bal [áthúzva: jobb] keze, hogy az 
asszonyok jobb keze annál puhább édesebb legyen.
3. Jún. 883. Mikszáth Kálmán

3.

Emléksorok Rozsnyai Kálmán emlékkönyvében

Rozsnyai Kálmán nevét ma már egyre kevesebben őrzik. 1872-ben szüle
tett Aradon mint a Van dér Hoschke család tagja. Művésznek indult. 1889-ben 
az Országos Mintarajziskola növendéke lett, de rövidesen szeme romlása miatt 
a színi pályát választotta, majd hírlapírással foglalkozott. A  grafikával azonban 
később sem hagyott fel, és az ex-libris-kultuszt ő lendítette fel Magyarorszá
gon. 1898-ban Londonba költözött, itt O, Wilde-dal bizalmas barátságba került.260 
Hazatérése után Szeghalmon, majd Nógrádverőcén élt. Ekkor már csak az írás 
érdekelte. Emlékeit vetette papírra.26J 1948-ban halt meg.

A  Magyar Tudományos Akadémia 1957-ben szerezte meg Rozsnyai Kálmán 
emlékkönyvét, és MS 628 sz. alatt helyezte kézirattárába.

Egy fiatal festő művésznek

Ha elbájoló erdőrészt látunk a természetben, azt szoktuk mondani: „Oly 
szép mintha festve lenne” . Ha festve látunk sikerült erdőrészt, így kiáltunk fel: 
„Oly szép, mintha igaz lenne!”

Tán azt jelenti ez, hogy az emberek maguk sem tudják, mi esik nekik 
jobban: a valóság-e vagy a poezis? Nem, nem ezt jelenti. Egyszerűen az követ
kezik ebből, hogy az i g a z n a k  is el kell egy kis szépítő szer.

Bpest., 1890. II,/22. Mikszáth Kálmán

4.

Árpássy Jankához és Jucihoz írt emléksorok

Árpássy Jankáról és Juciról adatokat nem sikerült találnunk. De bizonyos, 
hogy szüleik révén számos írót és művészt ismertek. Erről tanúskodik autogram
gyűjteményük néhány darabja.262 Ezek sorában találhatók többek között Á r
pássy Janka egy-egy névjegyére írva Mikszáth Kálmánnak, Kiss Józsefnek, 
Sas Edének, Heltai Jenőnek emléksorai. Itt van M. Szoyer Ilonka operaénekes
nek a két kislány címére küldött fényképes levelezőlapja: Bécs, Wintenberg- 
intézet, 1907. május 21. Mivel a névjegyeken is akad 1907 májusáról keltezett 
szöveg, Mikszáth emléksorainak dátumát is 1907 májusára tehetjük.

Azt írják, hogy javítóban vannak Bécsben. Valahogy meg ne javuljanak!

Mikszáth Kálmán

5.

Emléksorok egy ismeretlen emlékkönyvében

A férfi csak egyszer hal meg: az asszony kétszer. Egyszer, amikor meg
öregszik és másodszor, a mikor elhagyja az életet. De csak az első halál nehéz 
neki.

Mikszáth Kálmán
Emlékkönyv-kivágás Frank Tibor tulajdonában.
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Levél Mikszáth Kálmánnak

Dóczi Lajosnak {1845— 1919) az idegen szavak magyar helyesírásáról cikke 
jelent meg az Országos Hírlap 1898. január 6-i számának tárcarovatában „Le
vél Mikszáth Kálmánnak” címmel. A  terjedelmes közlemény kezdő szakaszai 
egy misszilis levél jegyeit mutatják (megszólítás, szubjektív elemek, személyi 
időszerűség): a Bécsben élő írótárs szól bennük az alig két hónap óta fennálló 
új napilap főszerkesztőjéhez. E valóságos levélnek minősülő bevezető részleteket 
itt közöljük:

Becs, 1897. deczember végén

Ke.dves barátom!

Minden egyebek előtt neked, olvasóidnak és lapodnak vidám „három 
királyokat” és hozzá számos esztendőket kívánok. Újságodat, amily erőteljes, 
ficzkándozó kis rajkó, azzal a „vegyes” érzelemmel fogadtam, amelylyel apám 
a mi Jennynket, aki testvéreim sorában tizenharmadiknak, lánykául pedig h e 
t e d i k n e k  érkezett. „Még egy lány! Egy kicsit sok. De hát ez lesz á s z é  p!” 
Vagy ahogy a paszitán, ahol húsznak volt terítve, azt a kis családot fogadják, 
amelylyel épen a negyven volna ki. „Talán fölösek volnánk”, szégyenkezik az 
új vendég. „Oh, csak kerüljenek beljebb kendtek”, felel a házigazda; „hál’ Is
tennek, a többi sem fér el!”

Persze, így csak én beszélek, aki hivatalból m i n d e n  nap m i n d e n  ma
gyar lapot tartozom végigolvasni,263 A publikum, az bizonyosan máskép beszél. 
Annak minden új lap t i s z t a  öröm, mert csak a, kávésnak, meg a kaszinónak 
kerül pénzébe, a nélkül, hogy felszöknék a piccoló ára vagy a tagsági taksák...

Megálljunk! Észrevetted a viczczet? írhattam volna „tagsági díj”-t, de 
t a k s á k a t  írtam. Minek ez a rossz calembour? (Magyarosan kalambur.) An
nak, hogy további kerülgetés nélkül rátérjek tárgyamra. Ez a tárgy pedig épen 
az ilyen viczczekre vonatkozik, melyet az új honi ortográfia az idegen szókon 
elkövet. Barátom, hidd meg, már előre fáj a fejem illető helye, a hol igazmon
dásomért be fogják törni. De ki kell mondanom az igazat, azt, amit én igaznak 
tartok. Az idegen szavak helyesírásának magyarnadrágba szorítása, amely úgy 
látszik, otthon általánosan el van fogadva, az én szememben ép oly nevetséges, 
amily szomorító dolog. Vastag ízléstelenség az, közellenes, rút, következetlen, 
durva, se nem népies, se nem nemzeti, csupán modoros badarság. Erről aka
rok egy-két szót írni „az ár ellen” s ez mindjárt argumentum arra, hogy nem 
lehet elég új lapot alapítani Magyarországon. Mert lám, sok szerkesztő ismer 
még és van még lap, mely valamely munkámat befogadná; de egyiktől sem 
mertem volna kívánni, hogy ezen elmefuttatásomnak helyet adjon. Ahhoz új 
lap kellett, amely az irányban még nincsen a n g a z s á l v a .

Angazsálva! Bocsáss meg, kedves barátom —  de ezt a szót is a te lapodban 
olvastam s talán ép a te tollad alól került ki. Ez volt az első, ami a 22-ik szám 
vezérczikkében (dehogy c z i k k e l y é b e  n!) szó szerint „megütötte” a sze
memet. Angazsálva magyar formája annak, amit francziául így írnak: engagé. 
Mért írjuk angazsálva? Kinek a könnyebbségére? A nép kedvéért talán? Tud
juk, hogy a nép sem így, sem amúgy nem érti. Azok számára, akik tudnak 
francziául? Bizonyára nem szorultak rá, sőt fennakadnak rajta, mint az éplábú 
ember, ha mankót dugnak a hóna alá. Vagy azon müveit magyarok számára, 
akik nem tudnak francziául? (Itt hadd súgok füledbe egy pár szót, melyet fen-
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szóval nem merek elmondani: Barátom, nem művelt magyar az, nem művelt 
ember egyáltalán, aki annyit sem tud fracziául, hogy megértse e szót: enga- 
gírozva.) Most yedig j oly tatom, hangosan.

7— 9.

Mikszáth Kálmán és a Wodiáner cég kapcsolatához
1873. december 26-án jelenti be a Magyar Néplap szerkesztője, Pászthory 

Zsigmond, hogy munkakörétől megválik, s a lap irányítását Mikszáth Kálmán 
veszi át. A  nyilatkozathoz csatlakozik a lap kiadótulajdonosának, Wodiáner 
Fülöpnek „szava” : Mikszáth Kálmán, „az új szerkesztő írói tehetsége és haza
fias buzgalma” továbbra is biztosítja a lap szellemi színvonalát.264 Ez a mozzanat 
jelzi Mikszáth és a Wodiáner F. cég kapcsolatának ellenőrizhető kezdetét. Az 
író két évig szerkeszti a Magyar Néplapot és társlapját, a Mulattatót (1874— 
1875).265 A  nyomdatulajdonos már az 1874. január 2-án megjelent számban 
előfizetést hirdet a kiadásra kerülő könyvek jegyzékén „Mikszáth Kálmán 
humorisztikus elbeszélésére.” A  két fogalom különbsége azt tanúsította, hogy 
az „Elbeszélések” két kötete, Mikszáth első könyve az író költségén jelent meg, 
mégpedig 1874. április 17-én.266 Ez az esztendő a Wodiáner cég életébe is válto
zást hoz. 1874. április 3-án elhunyt Lampel Róbert, a Lampel-féle könyvkeres
kedő és könyvkiadó cég főnöke. Vállalatát Wodiáner Fülöp veszi meg.267 Ké
sőbb két fia (Artúr és Hugó) is belép a cégbe,208 s ezentúl a társulás „Lampel 
R. (Wodiáner F. és fia i)” cégjelzéssel működik tovább. Az ország e tekintélyes 
könyvkereskedő és könyvkiadó intézete 1904. január 1-én a Franklin Társulat 
tulajdonába kerül. E fordulat kihat Mikszáth szerkesztői munkásságára is.

7.

Irodalmi lexikonaink nem tudnak Józsa Gézáról. Nevét két. „Kis színpad” 
címmel 1876-ban megjelent ifjúsági színműve őrzi: „Az aranyos könyv” egy 
torkos, hazug, állatkínzó fiú ,,megtérítésé” -ről szól, a „Béla és Jenő” pedig tré
fás jellempróba két kislány magatartásának megismerésére a felebaráti szere
tet és az előítéletek viszonyában.269 A  szerző szórakoztató elevenséggel bonyo
lítja a cselekményt, s ügyesen szövi a felnőttek beszédébe a didaktikai eleme
ket. Mindkettő a műfaj sikerültebb alkotásai közé tartozik. Jogosan nyerhette 
meg Mikszáth tetszését. A  szerző feltevésünk szerint az író műkedvelő tollfor
gató ismerősei közé tartozhatott. Hozzá fordul, helyezze el színdarabjait. És a 
Józsa-levél alsó szegélyén olvasható Mikszáth-sorok a közvetítés eredményét 
igazolják.

T.
Mikszáth Kálmán úrnak

Helyben
Alolírott az „aranyos könyv” és „Béla és Jenő” czímű gyermek színmű

veim kiadatási jogát önre oly feltétellel ruházom át, hogy azt viszonft] bármely 
kiadóra ruházhassa, a számomra belátása szerinti tiszteletdíjt kikössön, vala
mint 5 ingyen példányt.

Budapest, 1875. november 19én
tisztelettel 
Józsa Géza
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Én alulírott a fenti színművek kiadatási jogát Vodianer F. úrra átruháztam 
a Lampel féle kereskedés számára, s szerző részére a kialkudott 10 ftnyi össze- 
get fölvettem, valamint az 5 ingyen példányt is számára biztosítottam.

Kelt Budapesten 1875. Nov. 22.
Mikszáth Kálmán

8.
Mikszáth Kálmán 1903. október 22-én szerződést köt a „Lampel R. (Wodiá- 

ner F. és fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedő cég kiadóhivatalá” -val. A  megálla
podás értelmében „Az év gyöngyei” , „Novellakincs” vagy valamely később al
kalmasabbnak talált címmel évenként egyszer megjelenő novellagyűjteményt 
szerkeszt. Ebbe felveszi egy-egy más kiadónál még le nem kötött elbeszélését 
és a kötethez előszót ír. Évfolyamonként 1000 korona tiszteletdíjban részesül. 
Hasonló kiadványt nem szerkeszt. A  gépírásos szerződés aláírásakor Mikszáth 
az utolsó tétel nem és szerkeszt szava közé beszúrja a „Wolfner— Singer A l
manachot kivéve” .

Az antológia nem jelent meg. Okát s magyarázatát a szerződés toldaléka 
adja. A  szerződés alján ugyanis bélyegzőszöveg olvasható: A  Lampel R. (Wodiá- 
ner F. és fiai) könyvkiadóvállalat 1904. március 8-án a szerződésben biztosított, 
jogokat és kötelezettségeket 1904. január 1-i hatállyal a Franklin Társulat ma
gyar irodalmi intézetre és könyvnyomdára ruházza át. A  Franklin Társulat 
azonban bizonyára az íróval történt megegyezés alapján a sorozatot nem indít
ja meg. Álláspontja érthető. A  terv kínosan és világosan emlékeztet a Singer és 
Wolfner cégtől 1888 óta évenként kiadott Egyetemes Regénytár Almanachjára, 
amelyet Mikszáth szerkesztett, írta előszavát s tette benne közzé egy-egy no
velláját.

A  szerződés, ha negatív előjellel is, becses adalék a Mikszáth-szerkesztések. 
történetéhez, egyben beszédes kordokumentum, miként akar hódítani az üzleti 
vállalkozás az író nevének varázsával.

Mikszáth, mint azt a szerződés szövege is rögzíti, az 1904. évre járó tisztelet
díjat már korábban felvette. A  kézírásával kiállított elismervény külön levélpa
píron a szerződés mellékleteként fennmaradt:

Lampel R. Wodianer és fiai könyvkereskedés és kiadó hivataltól egy ezer 
(1000) koronát felvettem egy évre szóló szerkesztői díjazásul egy „az év gyön
gyei” czímen kontemplált kiilömböző íróktól összegyűjtött novellakincsnek 
összegyűjtése és ahhoz való előszó megírása fejében.

Kelt Budapest, sept. 28. 1903.

9.

Mikszáth Kálmán

Az imént ismertetett szerződés időpontjában, 1903. október 22-én Mikszáth, 
még egy Wodiáner céggel létrejött kötést írt alá. E szerint a vállalat „Magyar 
regényírók és elbeszélők tára” vagy más megfelelőbb címmel forgalomba hoz
hat „hozzá kiadásra benyújtott szépirodalmi műveket” ; a kéziratokat bemutat
ja Mikszáth Kálmánnak mint szerkesztőnek; munkájáért évi 1000 koronát f i
zet; a szerkesztő vétója esetén a művet nem jelenteti meg. A  szerződésre Mik
száth ráírta: „A  fenti szerződés értelme szerint 1904-re járó egy ezer koronát 
ma felvettem. Budapest jan. 20. 1904” .270 A  gépírásos megállapodást itt is ki
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egészíti a már az előző cikkben vázolt Wodiáner—Franklin átruházási ügylet 
bélyegző-szövege.

A  szerződés fontos irodalomtörténeti vonatkozású mozzanatokat tartalmaz: 
A  vállalat regényeken kívül elbeszélő kötetek megjelentetését is programba 
veszi; kizárólag a kortárs irodalom alkotásainak kiadására gondol; a szerkesztő 
munkakörét szinte csak lektori feladatokra szűkíti. Ezek a sorozat koncepcióját 
meghatározó szempontok és a cégváltozásból folyó következmények arra a 
problematikus Mikszáth-mozdulatra is feleletet adnak,. amelyet irodalmunk
ban Bisztray Gyula vetett fel. Bisztray „Mikszáth Kálmán irodalomtörténete” 
című tanulmányában kritikai elemzéssel számba veszi a „Magyar Regényírók 
Képes Kiadása” címmel Mikszáthtól szerkesztett könyvsorozat regényanyagát, 
és szemléje során többek között azzal a kiütköző jelenséggel is szembesíti ma
gát, hogy Beöthy Zsolt ott szerepel a regényírók között, „ugyanakkor kiadvány- 
sorozatában Mikszáth nem juttatott helyet a kiváló tehetségű Petelei István
nak, akit egyébként nagyra értékelt” . Bisztray az ellentmondást műfaji alapról 
oldja fel: „Szó sem leh et... arról, hogy szándékosan mellőzte volna; a dolog 
magyarázatát egyszerűen abban kell keresni, hogy Petelei nem regényíró, ha
nem novellista volt” .271 A  kérdés igazáról a szerződés két igen fontos mellék
lete tájékoztat.

Wodiánerék azonnal hozzáláttak tervük megvalósításához. Egyszerre több 
mű kiadásának előkészítését kezdték meg. Mikszáth már az első kötetek közé 
iktatta Petelei István elbeszéléseit. De a szerződés szellemében pontosabban kell 
fogalmaznunk: Petelei, Mikszáth jóbarát ja272 is benyújtotta novella- és rajz
gyűjteményét —  úgy gondoljuk: Mikszáth baráti felszólítására •— a kiadónak, 
s az a kéziratot szerkesztői bírálatra elküldte Mikszáthnak. Véleménye így 
hangzott:

A Petelei István2'3 mind a két kötete gondos, irodalmi magaslaton álló el
beszélések és rajzok gyűjteménye. Az író egy kicsit modoros, de igen érdekes 
egyéniség. Beszélyei igen egyhangúak274 együtt, de külön mindenik igen csinos. 
A két kötet kiadását úgy szeretném, hogy közbűi más író jönne.

Budapest, nov. 4. [1903]
Mikszáth Kálmán

Mikszáth szerkesztői-lektori ajánlását levélpapírjának felébe szelt lapjára 
írta; rajta nyomtatva lakásának címe: Reviczky-tér 1.

Petelei kézirata nyomdába kerül. Hornyánszky Viktor könyvnyomdája 
1904. február 23-án bemutatja a kiadónak Petelei István címlapjának tördelt 
levonatát.270 A  bal oldalon a sorozatjelző szöveg áll: „Magyar Regényírók és 
Elbeszélők Tára Szerkeszti Mikszáth Kálmán Budapest, 1904.” A  jobb oldalon a 
mű címe: „Az élet. Irta Petelei István I. Budapest Lampel Róbert (Wodiáner F. 
és Fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedés kiadása 1904.” Petelei kétkötetes műve 
sorozaton kívül önállóan jelent meg a Franklin Társulat gondozásában, 1905- 
ben.

A  Franklin Társulat tehát módosította a sorozat címét, s megváltoztatta a 
terv eredeti tendenciáját: a programból kihullott az elbeszélés, az élő irodalom 
fórum-tervezete helyébe pedig regényirodalmunk fejlődés-rajzának átnézete 
lépett.

A  szerződések és a Mikszáth-írósok lelőhelye: OSzK Kézirattár/4.

71



.

.

'

■

'



JEGYZETEK



■

A



1. Magyarország, 1935. máj. 24. 5.
2. Bisztray Gyula jegyzete. Mikszáth Kálmán Összes Művei. Bp. [=  Krk] Szer

kesztik: Bisztray Gyula és Király István. 52: 242.
3. Pikay István: Mikszáth Kálmán rejtélyes esztendeje. Kortárs. 1965. 1550, 1552.
4. A  pesti református főgimnázium Anyakönyvei. Az I. osztályban (1873/74. tan

év) a tanulóik száma 38, Mikszáth Gyula .,helyzeti száma” 17; a II. osztályban (1874/75. 
tanév) 32 tanuló között a 14. Tehát jó közepes tanuló. A  III. o. I. félévében négy tárgy
ból (német, természetrajz, rajz, szépírás) kap „gyenge” osztályzatot, a II. félévben 
a magyarból, latinból, németből, történelemből, mennyiségtanból és természetrajzból 
nem felel meg, rajzból és szépírásból felmentve. 35 tanuló végzi az osztályt, Mikszáth 
Gyula a 35. A  gyám: Mikszáth Kálmán bírtfokos] az I. osztályban, író a II. és III. 
osztályban. Lakcím nem állapítható meg. Felvételi napló ez időből nincs (Ladányi 
Sándor levéltáros szíves felvilágosítása), az Anyakönyvek pedig nem tüntetik fel a 
növendékek pesti lakáscímét (Ráday Könyvtár. Egyházkerületi Levéltár). Mikszáth 
Gyula tanulmányi eredménytelenségét rendszertelen iskolalátogatása, mulasztásai 
okozhatták. Mauks Ilo-na 1875 április elején visszaköltözött Mohorára; a fiú asszonyt 
ellenőrzés nélkül maradt. „Kálmán azt panaszolta, hogy Gyula, mióta eljöttem, nem 
jár az iskolába” — írja Visszaemlékezéseiben (Budapest, 1957. 147).

Nyilván kedvezőbben alakult volna Mikszáth Gyula tanulmányi élete, ha valóra 
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által 1873. május 2-ról keltezett levelében: „ahogy Pestre jöttem, rögtön orvos-nagy
bátyám jött oda, aki Gyulát akarja rendbeszedni, és elvinni Breznóbányára” (Krk. 
24: 129).

5. Király István: Mikszáth Kálmán. Budapest, 1952. 13.
6. Király István előszava. Mikszáth Kálmánná Visszaemlékezései. Budapest, 1957. 

19.
7. Mikszáth Kálmán levelezése. Sajtó alá rendezte Méreiné Juhász Margit. Krk. 

24: 116.
8. Az adatokat a Liptay Tibor és Sándor birtokában levő eredetiben vagy köz

jegyzői másolatban található okmányok alapján közöltük. A  bábaszéki evang. egyház 
születési anyakönyvének (85. 1. 15. sorszám) névbejegyzései latin nyelvűek: Joannes 
Mixadt. Josephus Mixadt Ludi Rector et Nótárius Bébaszékiensis. Susanna de Hu- 
zagh. — Egyéb forrásaink: Miskolczy-Simon János: A  Mikszáth család harmadfél- 
százéveS története. Az Újság 1914. márc. 29. 56. (Önállóan is megjelent: A  Mikszáth- 
család története. Komárom, 1914.); Magyarország tiszti cím- és névtára 1897. 219; A  
Kerepesi úti temető halotti főkönyve. 66. 1. 2668. f. sz.; Garamvidék 1913. február 16. 2. 
Könnyebb tájékozódás végett közöljük a Ivlikszáth-rokonság részlegesen kivonatolt 
átnézetét. Köszönet Bán Béla főintézőnek, dr. Mikszáth János másod-unokatestvére 
fiának a táblázat szíves összeállításáért.



Mixadt Sámuel

József Sámuel
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dr. Liptay Sándor

Tibor Sándor

9. Lehet, hogy az író itt a család nevének írott vagy ejtett változataira gondol: 
Mixadt, Mixádt, Mixáth sitb., de lehet, hogy arra a családi hagyományra céloz, amely 
szerint eredetűik román, s nevük jelentése mic szat, mike-szát =  kis falu. A  kérdés 
teljes feldolgozását’ 1. Melich János: Mikszáth Kálmán és a Mikszáth nemzetség 
viszonya a magyarsághoz. Dolgozatok I. Budapest, 1957. 4—11. Nyelvtud. Ért. 11. 
Melich a Mikszáth névnek egy szlovák családnévvel való, de még bizonyításra váró 
azonosságát veti fel (uo. 30). A  név változataira 1. még Rejtő István: Mikszáth Kál
mán, a rimaszombati diák. Budapest, 1959. Irodalomtörténeti Füzetek 27. 36.

10. A  család és Mikszáth János között némi érintkezés a múltban fennállott. 
Igazolja ezt egy hatvan forintot tartalmazó pénzeslevélről kiállított feladóvevény. 
Az összeget Breznóbányán adták postára 1864. március 10-én Mikszáth, Sziklabonya 
címre (Dr. Mikszáth János iratai közt maradt fenn).

11. Mikszáth Jánosné Veres Mária (1823—1873) ekkor 46 éves volt, Mikszáth Já
nos (1808— 1873) pedig 61.

12. Mikszáth Mária (1851—1867) menyasszonya volt Kaszner Lajos tagosító mér
nöknek, aki íelmérő munkálatokat végzett a faluban, s beleszeretett a fiatal Mik- 
száth-leányba (Miskolczy—Simon János: i. h.). Vészes tüdőgyulladásban halt meg 
(Krk. 24: 268). Emlékét őrzi Mikszáth .,A kis húgom virágai” című karcolata (Ju
bileumi kiadás 33: 20).

13. Mikszáth Gyula 1860-ban született Szklabonyán. Sikertelen gimnáziumi ta
nulmányai után (1. a 4. jegyzetet) sorsáról hosszú időn át mitsem tudunk. A század 
végén Kápolnára költözött. Itt élt harminchét évig mint a dohánybeváltó hivatal 
tisztviselője. Segédtisztként kezdte (Magyarország cím- és névtára 1897. 287), s mint 
a hivatal főfelügyelője vonult nyugalomba. Ezt követően Dormándon lakott. Itt ün
nepelte 75. születésnapját (Magyarország 1935. május 24. 5). Kápolnán- hunyt el 1941. 
március 28-án. (A Kápolnai Állami Anyakönyvi Hivatal halotti anyakönyve 9/1941. 
f. sz.) Az adatot Kozma Vilmos, Kál Község Tanácsa VB. elnökhelyettese szíves fára
dozásának köszönjük. Téves tehát a lakóhely (Kápolnásnyék) és a halálozási év meg
jelölése (1927): Mikszáthné Visszaemlékezései 1957. 396; Krk. 24: 333.

14. Dr. Mikszáth János főorvos öccse, Mikszáth Miklós kereskedő a szász-tót- 
pelsőci ág. hitv. evang. egyház esketési anyakönyvi kivonata szerint (II. kötet, 202. 1.) 
Bábaszéken született; 32 éves korában, 1866. július 23-án kötött házasságot a 20 esz-
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tendős Blumlacher Júliával, dr. Blumlacher Károly pelsőci orvos és Bianchi Virginia 
„rom. kath. szülőknek protestáns hitre tért” , Milanóban született leányával. — Az 
elsőszülött gyermek fiú volt: Miklós.

15. Mikszáth itt az ,,Olyan, mint a tormába esett féreg” szóláshasonlatot használ
ja fel (Margalits Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Budapest, 
1896. 721; O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Gondolat 1966. 678).

16. Méreiné Juhász Margit még úgy tudta, hogy a Tersztyánszky Mihályhoz írt 
levelek Mikszáth Kálmán legrégibb eredetiben fennmaradt levelei (Krk. 24: 241). 
E feltevést ez az első dr. Mikszáth Jánoshoz címzett levél módosítja, sőt a maga pon
tos dátumával <1869. március 12.) megelőzi a kikövetkeztetett, „1869 december” jelzés
sel közreadott első Tersztyánszky-levelet. S így levelünk időrendben a második is
mert Mikszáth-levél.

17. Későbbi beszélgetéseikről van némi ismeretünk. Gyula neveltetésének kérdé
séről tárgyaltak 1873-ban (Krk. 24: 129; 1. a 4. jegyzetet). Mikszáth „Népies észjárás 
a tudományban” című, 1879-ben megjelent cikkében feldolgozza azt az anekdotát is, 
amelyben Balassa János orvostanár (1814—1868) sajátosan derűs módon varázsol 
életet egy szép, fiatal orosz grófnő hideg, dermedt kezébe. Mikszáth megjegyzése 
szerint: „A  lángeszű orvosnak egyik tanítványa dr. Mikszáth János beszélte el nekem 
a következő érdekes esetet” (Hátrahagyott Iratok 2: 33; Rubinyi Mózes jegyzete uo. 
153).

18. Mikszáth bizonyára a fiatalasszony és családja körében beszélt német nyelv 
miatt nevezi „német asszonykádnak rokona feleségét. Az apa, Blumlacher Károly 
Brünnben született 1807-ben. Később az író egy 1872-ben kelt levelében „tősgyökeres 
olasz leány” megjelölést használ (Krk. 24: 79); nyilvánvalóan azért, mert Júlia is, 
anyja is olasz származású. Mindketten Milánóban születtek (Blumlacher Zsófiának, 
Júlia húgának Mikszáth Miklós és Júlia másodszülött fiához, Mikszáth Gyulához Mi
lánóból 1938. október 30-án írt levele).

19. Jelentése itt: cselfogás, csínytevés, tréfa (Halász Előd: Német—magyar szó
tár 1967).

20. Brezsnyik János (1815—1897) kir. tanácsos 1858—1893-ig a Selmecbányái 
evang. liceum igazgató tanára. Jelentős műve: A  Selmecbányái ágost. hitv. evang. 
egyház és lyceum története. Selmecbánya, 1883—1889 (Szinnyei: Magyar Írók 1: 1344; 
Gulyás: Magyar írók 4:44). Mikszáth Kálmán iránt megnyilatkozó magatartásénak 
érzületi hátterében régi szimpátia húzódik meg. Mint Mikszáth tanára nem akarta 
ejhinni növendéke első dolgozatáról, hogy az önálló egyéni munka. Ellenőrző jelen
létében próbára fogta, s felismerve tanítványa tehetségét jutalomképpen nem tegezte 
többé, hanem ön-nek szólította (Oravecz Ödön: Mikszáth Selmecbányái diákévei. Em
lékkönyv Csengery János születésének hetvenedik évfordulójára. Szeged, 1926. 54).

21. E bizonyító adat nyomán puszta szóbeszédnek minősül a Mikszáth emlegette 
„kiscsoltói” előnév és a kecskés címer (vő. Várdai Béla: Mikszáth Kálmán. Budapest, 
1910. 6; Krk. 25:128). Király István szerint is legenda Mikszáth szüleinek nemesi 
származása (i. m. 8.). Az önkényesen gyártott előnév a Mikszáth családnév román eti
mológiáján alapszik (1. a 9. jegyzetet). Mikszáth felemás megoldással alkotja meg „elő- 
nev” -ét: a mike-szát második elemét magyarra fordítja, s melléknévi képzővel látja el.

22. Az izgalmas beszédtéma jelentősebb mozzanatai: III. Napóleon 1870. július 
19-én hadat üzen Poroszországnak, a francia sereg szeptember 2-án Sedannál végzetes 
vereséget szenved, szeptember 4-én kitör a párizsi forradalom: a párizsi munkások 
kikiáltják a köztársaságot, szeptember 19-én megkezdődik Párizs ostroma, (már a 
levél írása után) Párizs kapitulációja 1871. január 28-án egész Franciaországot a poro
szok kezére juttatja. (Világtörténet. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1964. 6: 586—600; 
vö. Marx: A  polgárháború Franciaországban. Marx—Engels: VálMűv. 1: 454.)

23. Bizonyára azért, mert 1870. február 8-án kelt levelében éppen ő ajánlja báty
jának a családi ház eladását, s kéri hozzá beleegyezését.

24. Mikszáth nem tett ügyvédi vizsgát.
25. Tamaskovics Gyula, a balassagyarmati járásbíróság egyik albírája (Magyar- 

ország tiszti cím- és névtára 1875. 177) még a 80-as években is ebben a munkakörben 
működött (uo. 1884. 289).

26. Az első világkiállítást 1851-ben rendezték Londonban, az ötödiket 1873-ban 
Béesben. Az előzőkhöz viszonyítva itt volt legnagyobb a látogatók (12 500 000) és a 
kiállítók (51 952) száma (Révai Nagy Lexikona 11:589).

27. A  pontos lakáscímet eddig nem ismertük. De tudtuk, hogy Mikszáth 1873 ta
vaszán egy ideig egy Bolyki nevű családnál lakott a Bástya utcában (Méreiné Juhász



Margit — Tudósy Lászlóné: Mikszáth Kálmán budapesti otthonai. Petőfi Irodalmi 
Múzeum Évkönyve 1963. 137).

28. Mikszáth János az összeget azonnal postára adta: „Föladási lap. A  73 számú 
Mikszáth Kálmán-nak Pest-n szóló utalványról, melyre 50 o. é. forint — kr. ikész-

30
pénzben lefizettetett.” A  posta bélyegzője: Breznóbánya - 73.

29. Édesanyja 1873. július 13-án hunyt el (Várdai Béla: Mikszáth Kálmán. Buda
pest. 1910. 61). Vö. a 18. sz. levéllel.

30. Mikszáth e lakásának címe nem fordul elő Méreiné Juhász Margit — Tudósy 
Lászlóné id. cikkében (27. jegyzet).

31. Philadelphiában rendezték meg a hatodik világkiállítást 1876-ban.
32. A  Fehér ló szálloda a Kerepesi úton állott; az épület ma: VIII., Rákóczi út 15. 

Mikszáth a „Humor az utcán” című 1879-ben írt karcolatában említi a régi pesti 
szállodák között (Hátrahagyott Iratok 2:10). Petőfi az Úti levelek 1847. június 25-éről 
keltezett V III. levelében így örökíti meg: „Szalontáról június 13-kán értem Pestre, 
esőben és éjfél tájban, . . .  alig akadtam fogadóra, hova beeresztettek. Végre kinn 
pokolban a kerepesi-úton a fehér-ló nyitá meg előttem barátságos karjait, azaz nyi
korgó kapuját” (ÖM. 5:56). Vö. Hatvány Lajos: Feleségek felesége. Budapest 1919. 295. 
Uő: így élt Petőfi. Budapest, 1956. 3:471. A  vendégfogadó már 1823-ban fennállott 
(Vörös Károly: Pest-budai hétköznapok. Budapesti Történeti Múzeum. 1966. 33—4).

33. A  napszakok jelzésében a M ( =  matin) az éjféltől délig terjedő, az S (==soir) 
a déltől éjfélig húzódó napiszakot jelöli (Dr. Vajda Endre postafőtanácsos, a Posta
múzeum vezetőjének szíves szóbeli közlése). A  két francia szó jelentésváltozataiból 
kialakulnak a nap 24 órájának időszakaszai: Matin: hajnal, reggel, délelőtt; Soir: 
délután, este (Eckhardt Sándor: Francia—magyar szótár 1953).

34. L. a 4. jegyzetet.
35. Az erről a. 30 forintról kiállított feladóvevény is megvan a Mikszáth Jánostól 

örökölt iratok között. A  pénzt a sürgöny vétele után azonnal elküldte. Utalvány-díj 
címen 10, távirati díj fejében 50, expressz kézbesítési díj fejében 15 krajcárt fizetett.

A  posta bélyegzője:
20

Breznobanya----76.
7

36. Semmi nyomára nem akadtunk. Aligha tehetett hat tárgyból javítóvizsgát. 
L. a 4. jegyzetet. Lehet, hogy Mikszáth abban reménykedett: Gyula mulasztásai miatt 
osztályozatlan marad, és az új tanév kezdetén afféle pótlóvizsgát tehet. Erre találunk 
is célzást Mikszáthné Visszaemlékezéseiben (147): Gyula jöjjön le Moharára, együtt 
tanul majd Ilona öccsével, és „ősszel leteszik a vizsgát” . Ennek a reménynek azonban 
a levél írásakor már szét kellett foszlania: A  tanári kar másképp döntött.

37. Boszniában és Hercegovinában állandóan folyt a harc a török elnyomás ellen. 
Törökország büntető osztagokat akart ellenük küldeni. Emiatt Szerbia és Montenegró 
1876. június 30-án hadat üzent Törökországnak (Világtörténet. Kossuth Könyvkiadó.
1965. 7:159).

38. Méreiné Juhász Margit — Tudósy Lászlóné (i h. 147) Mikszáth e lakásban 
való tartózkodása időtartamának kezdetét megkérdőjelezi: „Képiró utca 9. Hotel 
Garni, 1877 [?] — 1878. augusztus 1-ig.” Az író már 1876. július 26-án a Képíró utca 
9 sz. házban lakik. Hirtelen változtatott lakást. Minden bizonnyal lakbértartozás 
miatt. Két nappal előbb még Stáció utca 23 sz. alá kérte a pénzküldeményt.

39. Csak egy „Breznóbánya
27
7

76” postai bélyegzővel ellátott feladóvevény

lelhető fel a családi iratok között; ez távirati úton küldött 20 forintról szól.
40. A  „mely drágább életemnél” kitételt Mikszáth János piros ceruzával aláhúzta 

és megkérdőjelezte.
41. Mikszáth János 30 forintot küld táviratilag, expressz kézbesítéssel. A  feladó

vevényen a bélyegző szövege: Breznóbánya— 76.
8

42. A  levélpapír alján Mikszáth Gyula sorai igyekeznek hatásosabbá tenni a 
Mikszáth Kálmán tolmácsolta kérelmet:
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K edves bátyám !

Én is köszönöm a pénzt, mit nekünk küldött s a magam kérését is Kálmánéhoz 
csatolom a levélben írtak iránt. Többet írnék, de beteg vagyok

szeretve és tisztelve maradtam 
Mikszáth Gyula 

4 éves tanuló

A „4 éves tanuló” foglalkozás-jelölő kitétel eszmei jellegű. Leplező célzattal íródott. 
Bizonyítványa nem jogosította felvételre a IV. osztályba.

43. Mikszáth János a sürgönyszöveg első két mondatát piros ceruzával aláhúzta.
44. Az „egy temetés iszonyú költségeivel” kifejezést tintaceruzával ugyancsak 

aláhúzta, és a lapszélre ezt a megjegyzést írta: „még őszinte sem volt [utána egy ol
vashatatlan szó: önmaga?] előtt” .

45. „A  pénz helyett részvéttáviratot küldtek a temetésre” mondat aláhúzva, 
s a lapszélen ez a megjegyzés: „mennyi szemtelenség” .

46. Plachy Bertalan 1875-ben lett a Zólyom megyei korponai kerület képviselője 
(Regele János: Az 1875-dik évi augusztus hó 28-ik napjára összehívott országgyűlés 
képviselőháza tagjainak betűsoros név-, lak- és törvényhatóságok szerinti névjegy
zéke. Budapest, 1876. 21); az országgyűlés számvizsgáló bizottságának jegyzője (Az 
1875/8. évi országgyűlés képviselőház tagjainak osztályszerinti névjegyzéke és a bi
zottságok névsora. Budapest, 1875. 35). (A  Hont megyei Korpona 1876-ig Zólyom me
gyéhez tartozott [Borovszky Samu: Magyarország Vármegyéi és Városai Bp. 10:77]). 
1876-ban Hont megye tanfelügyelőjévé nevezték ki (Magyarország tiszti cím- és név
tára 1879. 157), később kir. tanácsosi címet kapott (uo. 1884. 276), 1889-től Trencsén és 
Pozsony megye tanfelügyelője (Szinnyei: Magyar írók 10:1219). A  Hont megyei Plachy 
család tagjai vezető szerepet vittek Korponán. Plachy Bertalan apja: Plachy Lajos 
1848-ban a város polgármestere, majd követe a debreceni országgyűlésen. Öccse: 
Plachy Gyula 1898-ban ugyancsak Korpona polgármestere (Nyéki Méhes Mózes: A  
Nyéki Méhes család és a rokon családok. Budapest. 1937. 2:146; Szinnyei: i. h. 1221). 
A  család Nógrád megyébe is átszármazott, A  Mohorán élő három Plachy család Mauks 
Ilona rokonságához tartozott (Mikszáth Kálmánná Visszaemlékezései 38—39) L. a 69. 
jegyzetet.

47. Petrás és a később előforduló Scuruk Tóni személyére vonatkozó adatot nem 
találtunk.

48. Az 1872/75. évi országgyűlési ciklusban Korpona képviselője (Magyarország 
tiszti cím- és névtára 1873. 54; 1875. 45).

49. Mikszáth Selmecbányái diáktársa (Oravecz Ödön: i. m. 54).
50. A  Zichy fogadóról 1. Mikszáth tollrajzát: B.-Gyarmat közhelyei III. A  „Zichy” . 

Nógrádi Lapok 1873. január 26.; Krk. 51:32.
51. Pontosan: Bis dat, qiú cito dat; nil dat, qui numera tardat (Kétszer ad, aki 

rögtön ad; semmit sem ad, ki késve ad). Középkori leoninus, feltételezhetően Publilius 
Syrus mimus-írónak, Julius Caesar kortársának szentenciája nyomán (Tóth Béla: 
Szállóigék lexikona. Budapest, 1906. 226; Békés István: Napjaink szállóigéi. Kossuth 
Könyvkiadó. 1968. 141., Pecz Vilmos: Ókori Lexikon 2:609).

52. Pikay István szerint döntő motívumként húzódik végig Mikszáth életén meg
megújuló betegeskedése. A  kezdetet a válságos 1876. év jelöli. Ezért lehetségesnek 
tartja, hogy az író nemcsak azért lakott a Császár fürdő szállodájában, mert Vahot 
Imre, aki a fürdőbérlő jóvoltából ingyen tartózkodott ott, oda csalogatta, hanem 
mert egészségi állapota is megkövetelte a fürdő használatát (Kortárs, 1965. 1552, 1557). 
A  feltevést támogatja Mikszáth levele. Az író jelezte betegség jellegében azonban 
ellentmondás van. Tífuszos beteget aligha tartottak a szállóban. Egyébként Mikszáth 
1879. február 25-én „Vahot Imre bácsi” című nekrológjában igen derűs képet fest a 
Császár fürdői életről: „Az 1877-i telet együtt töltöttük a Császár fürdőben, Lauka 
Guszti bátyám, Vahot Imre és én. — Egész írói kolónia volt együtt. Pesti barátjaink 
át-átrándultak s ilyenkor aztán vidám vég koronázta a napot. Kivált midőn a tél 
vége felé Zubovics Fedor is odacsatlakozott hozzánk lakónak, a kápolna-palota szinte 
virított a pezsgő élettől” (Krk. 56:49) Vahot Imre a negyvenes években gyakori ven
dége volt Szekrényessy József (1811—1877) pesti ügyvéd előkelő Úri utcai házának. 
Széchenyi István egykori jurátusa, majd a Nemzeti Kaszinó titkára az ötvenes évek
ben mint nagyvállalkozó bérbe veszi a Margitszigetet, a Rác- és Császár fürdőt, a het
venes években pedig a Rudas fürdő bérlője lesz (Szinnyei: Magyar írók 13: 622; 
Vörös Károly: Pest-budai hétköznapok. Budapesti Történeti Múzeum 1966. 38—9).
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Vahot ismeretségi kapcsolata tehát megvolt ahhoz, hogy később mint öregedő, va
gyontalan író menedék-otthonra találjon a „kápolna palotádban. Ezt az időpontot pe
dig aligha tehetjük korábbra a hetvenes évek közepénél, hisz Vahot még akkor is csak 
ötvenöt éves (1820—1879). Szekrényessy esetleges „protekció” -ja könnyen érvényesül
hetett. A  Császár fürdőt ugyanis 1867-ben az irgalmas rend. néhány évi házi kezelés 
után egy évtizedre ismét bérbe adta: „A  császár fürdő mostani haszonbérlői, Weiss és 
Hirsichler F. urak, a kor szellemével haladó, hazafias s humánus érzelmű, művelt és 
gyakorlati tapasztalatéi férfiak ... a szegényebb sorsú betegéknek számtalan ingyen 
fürdőt adnak” . (A  budai Császárfürdő legújabb leírása. Pest, 1869. 4—5). Egyébként is: 
Vahot az ingyen szállást — amelyet az új bérlő 1878-ban megtagadott tőle (Mikszáth: 
Krk. 56: 56) — eleve megszolgálta. Propaganda-tájékoztatót írt az újjáalakított Csá
szár fürdő történetéről, hévizeinek alkotórészeiről, gyógyhatásúról, gőzfürdőinek elő
nyeiről, mulatságairól, élvezeteiről: Budapesti Kalauz. Pest. 1864. 5—34. — Zubovits 
Fedor (1846—1920) lovasbravúrjairól híres, kalandos életéi katonatiszt és sportoló 
(Bisztray Gyula jegyzete. Krk. 51: 229; Nacsády József jegyzete. Krk. 56: 275).

53. Feltűnő, hogy Mikszáth csak három év múltán értesíti házasságáról unoka
bátyját, s akkor szól a Mauks család szívtelen viselkedéséről, amikor apósa, Mauks 
Mátyás már közel egy éve halott (1876. január 13.), iS a hátramaradottak vagyoni 
helyzete összeomlott (Mikszáth Kálmánné Visszaemlékezései 154, 156—7).

54. Mikszáth János piros ceruzával aláhúzta ezt a szövegrészt: „esküszöm anyám 
sírjára, a mi legszentebb előttem” , s hozzáfűzi: „Kár volt esküdni.”

55. Mikszáth Kálmánné Visszaemlékezései 136—54, 187.
56. Krk. 24: 145—6, 277—8.
57. Magyarország tiszti cím- és névtára. 1873. Budapest, 1874. 194; 1875. 177.
58. Mikszáth Kálmánné Visszaemlékezései 59.
59. Pallas Nagy Lexikona. Pótkötet 1:229; Hungária Irodalmi Lexikon. Budapest, 

79; A  Kisfaludy Társaság Évlapjai '1924—1928) 57. kötet. Budapest, 1928. 319.
60. Révai Nagy Lexikona 3:671.
61. Radó György: Az ember tragédiája a világ nyelvein. Filológiai Közlöny. 1965. 

117—22.
62. A  Svétozorban közölt elbeszélés: Az arany kisasszony „A  tót atyafiak” című 

kötetből.
63. „A  jó palócok” 1882 januárjában jelent meg. Krk. 24: 291.
64. Mikszáth Kálmánné Visszaemlékezései 200—3.
65. L. Scheiber S.—Zsoldos J.: Ismeretlen Mikszáth-levelek. Irodalomtört. Közi. 

1960. 367.
66. Krk. 24: 212.
67. L. a 69. jegyzetet.
68. Újvilág utca 14. sz. I. emelet (ma Semmelweis utca) (Krk. 24: 197). Házasa 

ságkötésük után Budán, a Fiume szállóban laktak. (Mikszáth Kálmánné Visszaem
lékezései 203).

69. Méreiné Juhász Margit hagyatéki adata: Mikszáth megjegyzése Plachy János 
halálára vonatkozik. A  híradást a Pesti Hírlap 1882. okit. 7-i, szombati száma közölte 
(5). Mivel a közleményt Mikszáth a maga írásaként említi, a hírt szó szerint idézzük: 
„Plachy János köztiszteletben álló földbirtokos 19 éves fia János e napokban hunyt el 
Mohorán. A  nagy reményekre jogosító fiatal ember már rég betegeskedett. A  szülők 
mély gyászában a nagyszámú rokonokon kívül is széles körben nagy részvéttel osz
toznak mindazok, kik a derék családot ösmerik.” Három Plachy-család lakott Moho
rán. Valamennyien Mauks Ilona közeli rokonai (Mikszáth Kálmánné Visszaemléke
zései 38—9).

70. Gyürky Miklós: Mikszáth barátja. Nevével először egy 1870-ben írt Mikszáth- 
levélben találkozunk (Krk. 24: 18). 1873-ban jegyző a pesti kir. törvényszéknél (Ma
gyarország tiszti cím- és névtára 1873. Budapest, 1874. 261). Utóbb bíró. Méreiné Ju
hász Margit hagyatéki jegyzete szerint a Pesti Hírlap 1883. június 17-én öngyilkos
ságáról ad hírt.

71. Méreiné Juhász Margit jegyzete. Krk. 24: 313. Mikszáth és Kürthy Emil ba
rátsága nyomot hagyott a Mikszáth-bibliográíiában is. Tréfás üdvözletül kölcsönösen 
egymás újszülött gyermekének nevét írták egy-egy tárcájuk alá (Rubinyi Mózes:
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Mikszáth műveihez. Irodalomtörténet 1950. 103; vö. Kürthy György: Derű a deszkán. 
Bp., 1969. 15).

72. Szinnyei: Magyar írók. 7: 584; Pallas Nagy Lexikona 11: 137.
73. Pallas Nagy Lexikona 13: 787.
74. Oláh Zoltán: A  két Verhovay és a sikkasztó „Függetlenség” . Budapest, 1883.

18.
75. Vezércikk. Pesti Hírlap 1883. október 19; Vezércikk. Uo. 1883. október 21.
76. Vezércikk. Uo. 1883. december 7. uo. 1883. december 13. 9; Vezércikk. Uo. 1883. 

december 14.
77. Édes visszaemlékezések. Pesti Hírlap 1883. október 26. 9. Ezt az adatot Rejtő 

István szívességének köszönjük.
78. Pesti Hírlap 1883. december 13. 9; december 14. 9. — Rejtő István figyel

meztet, hogy Mikszáth az 1883 november—decemberi „A  t. Házból” című karcolatai- 
ban rendszeresen foglalkozott a Verhovay-botránnyal.

79. A  szólás Mikszáth műveiben is előfordul. „A  fekete haj, meg a szőke’ című 
elbeszélésében: „Meg is írom, mert még rám is azt találják mondani, hogy elrágtam 
a kötelet” (1880. Krk. 31: 31). A  vén gazemberben is (Budapest, 1907. 18): „Nem szok
tam a kötelet elrágni” (Waczulik László: Népies elemek Mikszáth nyelvében. Buda
pest, 1910. 50). A  szólás magyarázatát 1. Csefkó Gyula: Szállóigék, szólásmódok. Bu
dapest, 1930. 124—6. Teljesebb alakja: Hiába kötöd az ebet a karóhoz, úgyis meg
rágja a száját. Értelme: Ne fcgadkozzál, úgysem tartod meg ígéretedet (uo. 124).

80. Gárdonyi József: A  mesélő toll. Budapest, 1941. 191—2.
81. Irodalomtört. Közi. 1956. 297—8.
82. Várdai Béla: Mikszáth Kálmán. Budapest. 1910. 27, 39.
83. Üj Idők. 1910. 515.
84. Scheiber S.—Zsoldos J. Magyar Nemzet. 1962. jún. 22. 5.
85. Gárdonyi József i. m. 53.
86. Scarron [Mikszáth Kálmán]: Egy jó fiatal poéta. Pesti Hírlap. 1883. május 28.
87. A  palóc nyelvjárásterületen i előtt a t palatizálódik (Kálmán Béla: A  mai 

magyar nyelvjárások, Budapest. 1953. 18): Bátyiban =  [Rimaszom]bátyi [gimnáziumi
ban.. — Mikszáth családi hagyományként őrzi születése dátumát: 1849. Várdai Béla 
(i. m. 4) a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megállapítja: Mikszáth 1847-ben 
született. Ezt az időpontot idézi Rubinyi Mózes (Mikszáth Kálmán élete és művei. 
Budapest [1917], 9.) s Király István (Mikszáth Kálmán. 1952. 7). Üjabb irodalmunkban 
néhol ismét felbukkan a régi évszám: Sőtér István is (Tisztuló tükrök. Budapest,
1966. 23), Bóka László is az 1849. évet említi (Arcképvázlatok és tanulmányok. Aka
démiai Kiadó 1962. 353). Az 1847-es dátumot rögzíti A  magyar irodalom története. 
Akadémiai Kiadó. Budapest, 1965. 4: 703. — A  hiteles dátum: 1847. január 16. (Rejtő 
István: Mikszáth Kálmán, a rimaszombati diák, Budapest, 1959. Irodalomtörténeti 
Füzetek 27: 36).

88. Dalok és regék az ifjúság számára Jankó János rajzaival. Stampfel-féle 
könyvkiadó hivatal. Budapest, VIII., Üllői út 18. [1883].

89. A  mesélő toll. Budapest, 1941. 144.
90. Ehhez a kitételhez vö. Waldapfelné Petrolay Margit: Mikszáth Kálmán elfe

lejtett ifjúsági írásai. Irodalomtört. Közi. 1956. 289.
91. A  magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. Összeállította Beöthy Zsolt. 

2. Kisfaludy Károlytól mostanig. Budapest, 1887/* 134.
92. Koszorú. 1884. 12.
93. Figyelő. 1884. 149.
94. Magyar Sálon. 1884. 65.
95. Méretné Juhász Margit jegyzete. Krk. 25:192.
95a. Erre az adatra Rejtő István hívta fel figyelmünket: Krk. 35:273.
96. Tors Kálmán hosszú Mikszáth-ismertetése sem közli a születés dátumát (Va

sárnapi Üjság 1882. 241—243).
97. L. a. 87. jegyzetet.
98. Mikszáth hasonló életrajzi adatokat közölt 1882-ben id. Szinnyei Józseffel 

(Krk. 24:215).
99. L. a Mikszáth Jánoshoz írt 2. levelet, s a 14. és a 18. jegyzetet.
100. Krk. 24:79.
101. Aussee: stájerországi fürdőhely a Salzkammergutban, 662 m. magasságban.
102. Hérodotosz szerint Szolón szavai Kroiszoszhoz: „Halála e lőtt... senkit sem 

szabad boldognak mondani, csak szerencsésnek” (Herodotos történeti könyvei. I. 
könyv, 32. fejezet. Fordította Geréb József. Budapest, 1892. 1:19). Régi magyar vál
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tozatai: , Solon azt feleié, hoigy nem kell senkinek magát boldognak mondani halálá
nak előtte (Károlyi Gáspár: Két könyv 1563. Magyar Irodalmi Ritkaságok. Szerkeszti: 
Vajthó László. 5:19). Holta előtt senki se mondhatja magát boldognak (Dugonics And
rás: Magyar példabeszédek és jeles mondások. Szeged, 1820. 1:158). Latinul: Nemo 
ante mortem beatus (G. ELkoshi: Thesaurus proverbiorum Latinorum. Tel Aviv, 1959. 
250).

103. Az 1872-ben Kecskeméten, 1876-ban Szegeden és 1879-ben Székesfehérvárott 
tartott kiállítás után Pesten rendezték meg 1885-ben az első nagyszabású országos 
kiállítást. A  látogatók száma 1 759 368 volt, a kiállítóké 11 879. (Ipari öntudatunk éb
resztői és munkáiéi. Az Országos Iparegyesület kiadása. Budapest, 1943. 178).

104. Zólyom megyei község a nagyszalatriai járásban, Pelsőctől északkeletre. Mé- 
reiné Juhász Margit szerint Mikszáth Miklósné Szliácson lakott a 70-es évek elején. 
(Krk. 24:333). Ennek alapja, hogy Mikszáth 1872-ben Szliácsra küldte fényképét a 
fiatalasszonynak. Ügy véljük, hogy a szliácsi tartózkodás csak időleges volt. Talán 
éppen nyáridőben a szliácsi fürdők használata miatt. Egyébként a család birtokában 
van két Szliácson felvett fénykép. Az egyik 1872-ben készülhetett: az anyát ábrázolja,, 
mellette a 3—4 éves Miklós, a másik már az asszony özvegységének idejéből való 
(Mikszáth Gyula jelzései a fényképek hátlapján).

105. A  levélre Mikszáth Gyula ceruzával ráírta: „Mikszáth Kálmán édesanyám
hoz (özv. Mikszáth Miklósnéhoz) intézett leveleiből egyetlen megmaradt példány” .

105a. Fekete József: Szinnyei: Magyar írók 3:306. — Hevesi József: Szinnyei: 
Magyar írók 4:845; Új Idők Lexikona 13:3127.

105b. Az írók népszerűsítése terén Hevesiék a Magyar Sálon első köteteiben a 
Petőfi Társaság folyóiratának, a Koszorúnak gyakorlatát követik. A  közzétett verset 
vagy elbeszélést az író fényképe vezeti be, esztétikai méltatása követi, esetleg kézira
tának hasonmása egészíti ki. (E három elem elhelyezése nem egyszer módosul.) Ezen
kívül a tartalommutató újabb néhány soros ismertetést közöl a műről, s külön ki
emeli az írói portré mondanivalójának lényegét. Így mutatja be mindjárt első fü
zetében Mikszáth Kálmánt (Ahol a víz is virágzik: 1884. I. kötet 44—50; cikket ír róla 
Szana Tamás uo. 65—70.; arcképét Peczfca Ferenc készítette). — A  Műbarátok Kö
rének gondolata is — talán éppen magyar írók munkáinak megjelentetése érdekében 
— a Magyar Sálon tájékán vetődött fel. Az 1889. június 1-i füzetben (XI. kötet 305—  
309) egy-két cikk a művészetek pártolásáról szól. Justh Zsigmond (uo. 307) részlete
sen ismerteti egy megalakítandó „Műpártoló egyesület” szervezeti rendjét és műkö
dése célját (kiállítások, hangversenyek rendezése, irodalmi művek kiadása és ter
jesztése). Hevesi a Feleki Sándor költő részére készített önéletrajzi feljegyzésében,, 
amely jelenleg Scheibetr Sándor birtokában van, ezt írja: „a Műbarátok köre védnök
sége alatt álló Szépirodalmi könyvtárt én vezetem és az én tulajdonom”. L. még 
Magyar Géniusz 1892. I. 126., 154., 276. stb.

105c. Lelőhelye: MTAK. Jelzete: 40/33.
105d. Magyar Sálon IV. kötet 228—231.
105e. Ub. 336. — Mikszáth országgyűlési karcolatéi 1882 óta jelentek meg a Pesti. 

Hírlapban. Rubinyi Mózes részben címük szerint sorolja fel őket (Mikszáth Kálmán 
élete és művei. Budapest, [1917] 116—118), részben dátum szerint összesíti 1884-től 
kezdve (uo. 119—125). A  generalis-t, amely a Magyar Sálon 1885. április 1-i füzetében 
(6—7) mint a Tisza Kálmán karmányelnökségének tizedik évfordulójáról megemlé
kező füzet egyik cikke jelent meg, Mikszáth felvette A  tisztelt Ház (Budapest, 1885) 
című kötetébe.

106. Egy Méreiné Juhász Margittól 1888-ról keltezett Mikszáth-levél papírosán a 
P. H, fejléce ugyanilyen díszkeretben van. Krk. 25:24. Akadémiai kézirattári jelzete: 
Mikszáth Kálmán 206.

107. Mikszáth Kálmánná Visszaemlékezései 215—6.
108. Krk. 26:85.
109. Révai Nagy Lexikona 5:801.
110. Sturm Albert: Országgyűlési Almanach 1897—1901. Budapest, 1897. 305.
111. Pesti Hírlap 1895. január 14. 1.
112. A  Magyar GazdlasSzonydk Országos Egyesülete 1861-ben alakult, 1886-ban 

nyitotta meg árvaházát a Damjanich utcában (Révai Nagy Lexikona 13:148).
113. Hanák Péter — Sándor Vilmos: Magyarország története az abszolutizmus 

és a dualizmus korában. Budapest, 1961. 218—9.
114. Magyarország. 1896. május 16. 1.
115. Mauxovich Fábián (1858— ?) a földművelésügyi minisztériumban szolgált. 

1895 májusában lett a fogarasi ménesbirtokO'k igazgatója (Révai Nagy Lexikona
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13:504; Szinnyei: Magyar írók 8:905). Erre az állásra gr. Festetich Andor, Darányi, 
miniszter elődje (Révai Nagy Lexikona 7:455) nevezte ki. Maurovich új állomáshe
lyén kapcsolódhatott erősebben a politikai életbe, s került érintkezésbe az erdélyi 
román körökkel. Svédországi tanulmányút járói írt gazdasági útirajzaiban (A  tavak 
országából. Budapest, 1890) még nem akadunk levélbeli magatartásának nyomára.. 
Megnyugtatónak tartja, hogy a testvéresülési lakomák során Erdélyben bukaresti 
diákokat vendégelhet meg, jólesett hallania svéd égbolt alatt a magyar nóták 
elhangzása után felcsattanó tapsokat, szép fekvésű fővárosunk szerelmesének vallja 
magát, Mikszáth-mondást idéz, s három havi távoliét után szívesen tér vissza, hogy 
hazai levegőt szívhasson. Maurovich utóbb Amerikában telepedett le. — Mikszáth 
rokonszenvvel fordul a román nép felé. L. erről Engel Károly: Mikszáth Kálmán és 
a román nép. Korunk 1960. 1003. Egy-két ide vonható motívumot érint BiSztray 
Gyula: Mikszáth és a kerülete című cikke is (Tükör 1939. 374—375).

116. Méreiné Juhász Margit jegyzete. Krk. 25:217.
117. Barna Jónás — Csukási Fülöp: A  magyar—zsidó felekezet elemi és polgári 

iskoláinak monográfiája. Budapest, 1896. 1:364, 372 és dr. Kun Ervin szíves szóbeli 
közlése.

118. Mikszáth 1890 január végén így írt Kiss Józsefnek: „előbb én kérdezek 
egyet, nem minden malicia nélkül, mert most sárgaságban őrzöm a szobát és tele 
vagyok epével” . Krk. 25:30.

119. Emlékezzünk régiekről! Gyoma, 1904. 92. 95. — Emlékeim. Galánta, 1914. 58.
120. Krk. 7:216—7; 9:188—90; 24—26: Névmutatók.
121. Emlékeim 65; Krk. 26:136.
122. Emlékezzünk régiekről! 78—9.
123. Szinnyei: Magyar írók 14:1749—50.
124. Emlékeim 58—62.; Krk. 7:216, 9:188, 26:250.
125. Tóth Béla levele a Závory-család birtokában. A  levél kelte: 1904. szeptem

ber 13.
126. Magyar Anekdotakincs 1898—1903. Hat kötet. Tóth Béla 1907-ben meghalt.. 

L.: Szinnyei: Magyar írók 14:257.
127. Mikszáth Kálmánná Visszaemlékezései 223.
128. Mikszáth Kálmán 1847—1910. Petőfi Irodalmi Múzeum Kiadványai 5. 

Szerkesztette Bisztray Gyula. Magyar Helikon 1961. 113.
129. A  fénykép özv. Somossy Lászlónénák, dr. Závory Sándor leányának tu

lajdona.
130. Szinnyei: Magyar írók 14:1749—50.
131. A  két Mikszáth-levelet özv. Somossy Lászlóné Závory Leona szívességéből 

közölhetjük. Tájékoztatása alapján mutathatunk rá a levelek magyarázó körülmé
nyeire. Jól ismerte a Mikszáth-családot. Erre utal rövid megemlékezése is: Magyar 
Nemzet. 1963. március 21. 10.

132. Lukácsi László postafelügyelőnek, a megyei postahivatal vezetőjének Kecs
kemétről küldött szíves írásbeli adata.

133. Emlékeim. Galánta, 1914. 62.
134. Méreiné Juhász Margit jegyzete. Krk, 25:229, 26:250.
135. Pölöskei Ferenc: A  magyar uralkodó osztályok nemzetiségi politikájáról 

(1867—1914). A  magyar nacionalizmus történetéhez, Szerk.: Nagy Gábor. Tankönyv- 
kiadó [19611).

136. Nemzeti Iskola 1895. december 21.
137. Nyelvi szempontból foglalkozott a kérdéssel Rubinyi Mózes: Mikszáth nép

iskolai nyelvkönyve. (Magyar Nyelvőr 1954. 79.).
138. Klaniczay Tibor: A  népies konzervatizmus nemzet-felfogásáról. Kortárs 

1962. 272.
139. Király István: Mikszáth Kálmán. Bp., 1952. 102.
140. Nemzeti Iskola i. h.
141. Magyarország 1895. december 25. 14.
142. Pesti Hírlap 1895. április 7. 2.
143. Pesti Hírlap 1895. december 27. 4.
144. Klimatikus gyógyhely Krassó—Szörény megyében 700 m. magasságban a ten

gerszint felett. (Révai Nagy Lexikona 13:417)
145. Pallas Nagy Lexikona 4:714; Krk. 25:226, 228. L. még a 40. levelet és a 156. 

s a 181. jegyzetet.
146. Értesítő a pesti reform, főgimnáziumról az 1874/5. tanévben. Szerkesztette
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Vámossy M ihály... igazgató. Budapest, 1875. 18; Értesítő... az 1875/6. tanévben... 
1876. 19.

147. Krk. 24:185.
148. Krk. 24:299, 324.
149. Krk. 26:29.
150. Csiky Árpád 1896-ban született (Krk. 25:101, 266).
151. István főherceg szálloda, a mai V.. Akadémia utca 1. sz, alatt levő épület

ben. Ide jártak vacsorázni Mikszáth és barátai a kilencvenes években. Gundel János, 
a tulajdonos külön termet biztosított az asztaltársaságnak: ez volt az István-szoba 
vagy Mikszáth - szoba (Mikszáth Kálmánná Visszaemlékezései 250—3, Méretné Juhász 
Margit jegyzete Krk. 25: 206; vö. Király István jegyzetét: Mikszáth Kálmánné 
Visszaemlékezései 380).

152. Bausznem Guido (1839—1917) politikus, 1872 óta erdélyi kerületek képviselője, 
1891— 1908-ig Fogaras megye főispánja. Politikai, államjogi munkáit német nyelven 
írta (Magyarország tiszti cím- és névtára 1875. 46; 1886. 90. 94; Szinnyei: Magyar 
írók 1:719; Gulyás: Magyar írók 2:770). Mikszáth bizalmas emberei közé tartozott: 
bevonta a horpácsi birtokvásárlás tárgyalásaiba is (Mikszáth Kálmánné Visszaemlé
kezései 253).

153. Mikszáth Kálmánné Visszaemlékezései 73.
154. Rudnay Józsefné — Szigethy Gyuláné: Veres Pálné Beniczky Hermin 

élete és működése. Budapest. 1902. 127, 587, 590. Veres Pálné és Madách kapcsolatá
ról 1. Sáfrán Györgyi: Veres Pálné. Magy. Tudomány. 1966. 134.

155. Mikszáth Kálmánné Visszaemlékezései 211; Rudnay Józsefné Veres Szilárda: 
Emlékeim. Budapest, 1922. 112; Krk. 26:56, 195. — L. az 57. levelet.

156. Vasárnapi Üjság 1896. 251. Apponyi Albert (1846-—1933) konzervatív politi
kus, ismert volt szónoki képességeiről (Ú j Magyar Lexikon 1:136). Csiky Kálmánné 
mint az egyesület vezetőségi tagja több ízben mondott beszédet. A  beteg Veres Pál
né helyett is ő üdvözölte Jókai Mórt 50 éves írói jubileuma alkalmából (Rudnay Jó
zsefné — Szigethy Gyuláné: i. m. 92. 717). Mikszáth csak Veres Pálné közvetlen női 
segítőtársait említi. Pedig az egyesületnek és intézetnek jelentős támogatást nyúj
tott a pedagógia és a minisztériumi ügyintézés terén Gönczy Pál, a református gim
názium első igazgatója, később kultuszminisztériumi államtitkár (Rechnitzer Magdol
na: Gönczy Pál, Budapest, 1940., Rudnayné Veres Szilárda: Emlékeim. Budapest, 1922. 
112, 173, Rudnay Józsefné — Szigethy Gyuláné: Veres Pálné Beniczky Hermin élete 
és működése. Budapest, .1902. 601). Csiky Kálmán is részt vett az egyesület életében: 
az intézet magasabb tanfolyamán együtt tanított Gyulai Pállal, Dömötör Jánossal; 
megírta az egyesület történetét stb. (Rudnayné—Szigethyné: i. m. 674. Rudnayné Veres 
Szilárda: i. m. 168). Mikszáth baráti kapcsolatát Csiky Kálmánnal és családjával a 
közös egyesületi élmények is erősítették.

157. Krk. 25:111.
158. Lovassy Ferencné Baranovics Róza Lovassy Ferenc országgyűlési képvise

lőnek, a reformkori mártír Lovassy László közeli rokonának volt. felesége. A  szabad
ságharc idején mint tizenhatéves leány zászlót hímzett a debreceni vörös pántlikás 
honvédek zászlójának (Rudnayné Veres Szilárda: Emlékeim. Budapest, 1922. 151—2).

159. Sebestyénné Stetína Ilona: Veres Pálné Beniczky Hermin szobra. Budapest, 
1906. 5—6.. Rudnayné Veres Szilárda: Emlékeim. Budapest, 1922. 184—5.

160. Budapesti Közlöny 1903. július 7. 152. sz. 1. Mikszáth a kinevezés megjelené
sének napján gratulál a kitüntetéshez: Krk. 25:109. Ez a tény elkerülte Méreiné Ju
hász Margit figyelmét, jegyzete szerint ugyanis — igaz, családi közlés alapján — 
Csiky Kálmán 1903 tavaszán jutott az elismeréshez (Krk. 25:229). — Méreiné Mik- 
száthnák a Veres Pálné szobra ügyében Szigethy Gyulánéhoz írt levelét „1903 őszén” 
jelzéssel datálja (Krk. 25: 111, 231). A  levél adataink szerint korábban kelt. Való
színűleg 1903 január havában vagy február első felében.

161. L-. ehhez: Hegedűs Sándor: Mikszáth Nyíregyházán. Irodalomtört. Közi.
1967. 300.

162. Heimann Ignác nyíregyházi ügyvéd volt. A  per folyamán egy megyei „nagy
úr” megsértette zsidóságában. Párbajban vett rajta elégtételt.

163. Pesti Hírlap, 1883. június 28. Mikszáth Kálmán: Hátrahagyott Iratok. Sajtó 
alá rendezte: Rubinyi Mózes.. Budapest, 1914. 3. 180—1.

164. Pesti Hírlap, 1883. július 29.
165. Eötvös Károly: A  nagy per, amely ezer éve folyik s még sincs vége. Buda

pest, 19083 3:184.
166. Scheiber S. — Zsoldos J. Irodalomtört, Közi. 1960. 364.
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167. Machlup H. fiai első magyar bőrgyár. 1867-ban alapították (Révai Nagy 
Lexikona 13:81).

168. Mikszáth Kálmánné Visszaemlékezései 211, 222.
169. Keszler József kritikus, újságíró. Szívesen vállalkozott arra, hogy az Or

szágos Hírlap belső munkatársai közé lépjen. Mikszáth Kálmánné Visszaemléke
zései 244.

170. A  Bérezi fogai vagy a gépek roppant értéke. Mikszáth Kálmán munkái. Jubi
leumi Kiadás. Budapest, 1910. 16, 67. V. ö. Mikszáth Kálmánné Visszaemlékezései 239.

171. Egyenlőség 1897. október 17. 8.
172. Szinnyeí: Magyar Írók 3:1115; Magyar Zsidó Lexikon 1929. 308; Egyen

lőség i. h.
173. Révai Nagy Lexikona 13:701; Országos Hírlap 1898. január 19. 3; Magyar 

Zsidó Lexikon 1929. 592.
174. Szinnyei: Magyar Írók 14:1939; Révai Nagy Lexikona 19:754.
175. Egyenlőség 1897. november 21. 8.
176. Uo. 1898. május 22. 9.
177. L. Mikszáthnak Székely Miksához írt levelét (36. lev.).
178. A  közlés engedélyét dr. Mályusz Elemér levéltári igazgató szívességének 

köszönhetjük.
179. L. a 36., valamint a 41. levelet. Ezenkívül a Gozsdu Eleknek címzett leve

let Krfc. 25:70.
180. Közmondás: Mondott szóból ért a magyar. Szóból ért a magyar. (Margalits 

Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Budapest, 1896. 721). Szó
ból ért a magyar ember. Mondott szóból ért az ember (O. Nagy Gábor: Magyar szó
lások és közmondások. Gondolat 1966. 646).

181. Csiky Kálmán hosszabb időn át munkatársa volt a Pesti Naplónak, Nemzeti 
Hírlapnak; az 1870—1-i francia—német háborúból tudósításokat küldött a Pesti Napló
nak és Pester Lloydnak (Révai Nagy Lexikona 5:95). Fordított Tacitus, Thierry, 
Boissier műveiből.

182. L. a 179. jegyzetet.
183. Krk. 25:72.
184. Sturm Albert: Országgyűlési Almanach 1879—1901. Budapest, 1897. 339. — 

Felvetődhet a kérdés, vajon Mikszáth e levelét nem Bánfalvi Lajoshoz, a Szentes és 
Vidéke társszerkesztőjéhez írta-e? Bánfalvi (1851—1912) a Szegedi Híradónak volt a 
munkatársa. 1879 elején bemutatott vígjátékáról Mikszáth dilettánsoknak kijáró ke
gyes hangon ír (Krk. 56: 215—7, 221). Cikke nyomán polémia támad a két újság 
között, sőt a Szegedi Naplón belül is (Nacsády József jegyzete: Krk. 56:320). Bánfalvi 
még ebben az évben a Napló kötelékébe lép. 1889-ben Szentesre költözik, s ott halá
láig a Szentes és Vidékét szerkeszti. (Szinnyei: Magyar írók 1:504, Gulyás: Magyar 
írók 2:208). Mikszáth csak 1880 decemberében tér vissza Pestre. Egy ideig tehát egy
azon szerkesztőségben dolgozott Bánfalvival. A  levél írásának időpontjában azonban 
a közel húsz évi távolság elhalványíthatta már a talán zavartalanná is lett kartársi 
viszonyukat. Sima Ferenc politikai jelenléte viszont Mikszáth életében időben köz
vetlenebb összeköttetést feltételeztek Ezért kötöttünk ki Sima Ferenc személye mellett.

185. Méreiné Juhász Margit jegyzete. Kik. 25:220. Az interpelláció időpontja: 
1899. február 8. (Az 1896. évi nov. hó 23-ára összehívott Országgyűlés képviselőházá
nak naplója XX. kötet 234.)

186. Csongrádi Lap. 1897. nov. 21. 2.
187. A  program szó tréfás elferdítése. Bizonyára van személytörténéti háttere.
188. A  levéilhez mellékelt kommünikét a Szentesi Lap 1897. november 19-én közli 

(13). A  hírt leadta a Szentes és Vidéke is (1897. november 21. 5). Persze lehetséges, 
hogy Mikszáth Bánfalvi Lajost is felkérte a tájékoztató közlésére, s ez esetben a 
Szentes és Vidékében közzétett híradás nem átvétel a Szentesi Laptól, hanem attól 
függetlenül megjelent közlemény. Az értesítés szövegét közre adta a Székely Nemzet
ből Méreiné Juhász Margit (Krk. 25:213). De az utolsó mondat elmaradt. Ez így szól: 
„Az új lap fényesen berendezett szerkesztősége és kiadóhivatala VIII. József körút 
65. sz,. alatt lesz.”

189. Célzás lehet az Urambátyám című hetilapnak Jankó Jánostól készített fe j
lécére, amelyen Mikszáth Kálmán külsejére emlékeztető ülőalak látható. A  lap 1. 
évfolyamának 1886. január 3—március 7 között megjelent 10 számát mint felelős 
szerkesztők Mikszáth Kálmán és Bartók Lajos jegyezték.

190. Magyar Irodalmi Lexikon 1965. 3:491.
191. A  Kisfadudy Társaság Évlapjai [1909—1910] 44. kötet. Budapest, 1910. 17.



192. L. pl. az 1905—1908. évkört felölelő 40., 41., 42. és 43. kötetet.
193. L. ehhez Krk. 25:24, 55—6, 85—6; Méreiné Juhász Margit jegyzetét Krk. 25:207.
194. Vargha Gyulát, aki 1872-ben lépett a Statisztikai Hivatal kötelékébe mint 

napidíjas gyakornok és 1892-ben aligazgató lett, 1901-ben az intézmény igazgatójává 
nevezték ki miniszteri tanácsosi ranggal (Szabó Gizella: Vargha Gyula élete és iro
dalmi munkássága. Budapest, 1932. 13, 21, 26).

195. Mikszáthot 1892-ben Fogaras választotta országgyűlési képviselőjévé (Sturm 
Albert: Országgyűlési Almanach 1901—1906. Budapest, 1901. 319).

196. Mikszáth 1899 óta hol Cirkvenicát, hol Rohicsot keresi fel nyáron (Krk. 
25:229). 1902-ben Cirfevenicán nyaralt. (1. a 30. levelet), 1903-ban Rohicson (Krk. 
25—110). „A  nyarat szokás szerint Rohitschon töltöttük” — írja Mikszát'hné 1904 
'jiyáridejét idézve (Visszaemlékezései 268).

197. A  Statisztikai Hivatal irományaiban nem találtunk adatot Grün alkalma
zásáról.

198. Beöthy Zolt.
199. Vasárnapi Újság 1902. évi évfolyamának 860. lapján hirdetés jelent meg: a 

jövő évfolyamban Mikszáth nagyobb terjedelmű regényt ír. A  címe: Botrány. A  lap 
1903. évi 1. száma kezdi közölni a regényt, de megváltozott címmel: Az a bizonyos 
„Mikos” . A  mű önálló kötetben újabb címet kapott: Akii Miklós cs. kir. udvari 
mulattató története.

200. Vasárnapi Újság.
201. A  folytatásós novella: A  sipsiricza. Az első rész a Vasárnapi Újság 1902. évi 

47. (nov. 23.) számában jelent meg, az elbeszélés végét az 52. (dec. 28.) szám közli.
202. Mikszáth az 1901—1902. évkörben felolvasta „A  kladovai menyecske” című 

elbeszélését (A  Kisfaludy Társaság Évlapjai 36. kötet. Budapest, 1903. 12), és szere
pelt az 1902. február 9-én tartott ünnepélyes közülésen „A  kétszeres lengyel” című 
rajzával (uo. 42). Ez utóbbi Mikszáthnak Fili néven ismert elbeszélése (Bisztray Gyula 
jegyzete Krk. 15:166). 1903-ban azonban az író neve nem fordul elő a titkári beszá
molóban (A  Kisfaludy Társaság Éviapjai 1902— 1903 37. kötet. Budapest, 1904; 1903— 
1904 38. kötet. Budapest, 1904).

203. A  „Jókai Mór élete és kora” című életrajzi regény 1907-ben jelent meg. Rész
letet nem olvastak fel belőle a Kisfaludy Társaságban. A  titkári jelentés sem az. 
1905— 1906., sem az 1906— 1907. évkörben nem említi Mikszáth nevét a felolvasók 
között (A Kisfaludy Társaság Évlapjai 40. kötet. Budapest, 1906; 41. kötet. Budapest, 
1907).

204. A  Kisfaludy Társaság Évlapjai 44. kötet. Budapest, 1910. 182. — Vargha a 
Mikszáthra vonatkozó kitételeket az írónak Beöthy Zsolthoz írt levelére is építhette: 
1909. június 2-án írja a társaság elnökének: „Magától értetődik, hogy elvállalom a 
februári gyűlésre a felolvasást,. . .  Nem tudom, van-e valami holt sfcribleretek rak
táron, mert időközben is szívesen vállalnék egy emlékbeszédet. Az ilyesmihez nagy 
kedvem volna. A februári gyűlésre azonban kis, húsz percig tartó beszélj’két szán
dékozom írn i...” (Krk. 26:35—36). Méreiné Juhász Margit jegyzete szerint a felolva
sás nem történt meg (Krk. 26:184). Az adat helyesbítésre szorul. L. a 212. jegyzetet.

205. L. Bisztray Gyula jegyzeteit Krk. 28:289, 30:252.
206. A  költő utolsó karácsonya. 1876. Krk. 28:103.
207. Krk. 30:51. Az elbeszélés írásának kelte: 1878.
208 Még valamit Tóth Edéről. 1878. Krk. 55:53.
209. Uo. 43. L. Nacsády József jegyzetét uo. 198.
210. Miből teremnek a virágok. „Az én ismerőseim” című kötetben, Mikszáth 

Kálmán: Hátrahagyott Iratok. Sajtó alá rendezte Rubinyi Mózes. Budapest, 1914. 
4:120.

211. Az Újság 1909. december 25-i, karácsonyi számának tárcarovatában jelent 
meg a „Csász. kir. bor” című derűs kuruc—labanc história (A nagy terjedelmű ün
nepi szám nem tartalmaz „Karácsony” című díszmellékletet). Az író a történet során 
hivatkozik Lápot császár egyik rendeletére. Itt is idézhető Király Istvánnak A  fekete 
városihoz fűzött egyik jegyzete: Takáts Sándor visszaemlékezése szerint Mikszáth 
felhasználta a tőle hallott, I. Lipót korára vonatkozó adatokat (Krk. 22:249; 1. még: 
Mikszáth Kálmánné Visszaemlékezései 281. és a Horánszky Lajoshoz írt levelek be
vezetése). Az elbeszélés nem került felolvasásra. Vargha titkári jelentése nem említi 
(A  Kisfaludy Társaság Évlapjai 45. kötet. Budapest, 1911. 13).

212. Mikszáth az 1910. február 6-án tartott ünnepi közgyűlésen „A  rekeszek” ' 
című elbeszélését olvasta fel (A Kisfaludy Társaság Évlapjai 45. kötet. Budapest, 1911-
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43). Tóth Edéről nem hangzott el soha emlékbeszéd a Kisfaludy Társaságban (Kéky 
Lajos: A  százéves Kisfaludy Társaság [1836— 1936]. Budapest, 1936. 216).

212a. Lelőhelye MTAK. Jelzete: 5287/124.
212b. Mikszáth Kálmánná Visszaemlékezései 272. — Mikszáthné előbb idézett 

levelének záró soraiban így ír: „Juliskát és a leánykákat csókolom.” Arra gondolunk, 
hogy Ilosvayéknak a két leánygyermek (Ilona és Jolán) után született fiuk (Lajos) 
keresztszülei Mikszáthék. voltak. Innen a Mikszáthné használta „koma” megjelölés. 
A  személyi adatokat 1. Zemplén Géza: Ilosvay Lajos. Természettudományi Közlöny 
1936. 563.

212c. Mikszáth a Szent István rend kiskeresztjét kapta. Ilosvay Lajos levele 
Mikszáth Kálmánhoz így hangzik :

Méltóságos Uram!
Kedves Barátom!
Mindnyájan szívünkből kívánjuk, hogy soha se legyen másfajta keresztben részed, mint a 

milyenek közé tartozik a legfelsőbb helyről küldött kereszt. Sajnálom, hogy előbb nem értesül
tem róla, mert a Természettudományi Társulat üdvözlőiratában már használtam volna. Külön
ben a Te nagyságodat nem csökkenti, hogy most hiányzik ebből az iratból a méltóságos. Holnap 
utánié hibát is kijavítom szóval.

O Méltóságának kezét csókolva, Mindnyájatokat szívből üdvözölve vagyok
Budapesten 1910 május 14-én őszinte barátod

Ilosvay Lajos
Lelőhelye: MTAK. Jelzete: Ms 37/27.
A  Természettudományi Egyesület üdvözlőiratát nem ismerjük.
212d. Mikszáth Kálmánná leveleinek lelőhelye: MTAK. Jelzete: 5287/120—123; 

ifj. Mikszáth Kálmán levele uo. Jelzete: 5257/125.
212e. Zemplén Géza: Ilosvay Lajos. Természettud.. Közlöny 1936. 563.
212f. Pallas Nagy Lexikona 4:419.
212g. Sturm Albert: Országgyűlési Almanach 1901—1906. Budapest, 1901. 111.; 

Révai Nagy Lexikona 17:425; Paimer Kálmán: A főrendház tárgyalásai 1861—1909/10. 
Budapest, 1911. 540.

212h. A  Sopronból 1902. március 12-én érkezett sürgöny szövege — mondatokká 
tördelve s a távíró-diftongusokat átírva — a következő:

Mikszáth Kálmán képviselő úrnak
Bpest Reviczky utca.
Az illető több alkalommal nagyon ügyetlenül viselkedett. Az egész ügyet már régen elfe

lejtettem. Kívánságodra azonban írok Clarynak, hogy — miattam — baja ne történjék.
Híved Széchenyi Manó
Lelőhelye: MTAK. Jelzete: Ms 5287/118.
212i. Ilosvay az 1901/02—1902/03 tanévben volt a Műegyetem rektora (Zemplén 

Géza: i. h.).
212j. 'Ql földrajzi hely Mikszáth birtokvásárlási terveinek térképén (L. Miklós 

Róbert: Mikszáth Kálmán horpácsi fundusa. Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 
1960. 71—72). Egyébként Mikszáthék 1903 nyarán Rohicson nyaraltak Krk. 25:110.

213. Mikszáth Kálmánná révén rokonságban is volt a Platthy-családdal (Mikszáth 
Kálmánná Visszaemlékezései 141).

214. Szinnyei: Magyar írók 10:1229.
215. Pásztói (Platthy Adorján): Költeményei. Budapest, 1887. 153.
216. L. a 152. jegyzetet.
217. Selters-víz: világhírű ásványvíz; főképp gyomor- és légcsőhurut bántalmak- 

nál használták (Pallas Nagy Lexikona 14:1039).
218. Esti Hírlap 1967. november 8. Itt mondunk köszönetét Benke László igazgató

nak a levél közlése szíves átengedéséért.
219. Sebestyénné Stetina Ilona: Veres Pálné Beniczky Hermin szobra. Nemz. 

Nőnev. 1906. 236—7.
220. Pesti Hírlap 1906. május 7. 4.
221. A  Farkasréti temető halotti főkönyve, 583. f. sz.
222. A  Veres család tagjainak, Winkler Arankának és Veres Imrének szíves szó

beli közlése.
223. Szinnyei: Magyar írók 13:1077; László Gábor: Szontágh Tamás emlékezete. 

Pöldt. Közlöny 1937. 1. Köszönettel tartozunk dr. Kaplai Imrénének, a Magyar Állami 
Földtani Intézet osztályvezetőjének szíves tájékoztató közléseiért e levél személyi ada
tainak megszerzéséhez.

224. Nemzeti Nőnevelés 1906. 234, 238.
225. Az „in politicis bizony rosszul állunk” tényközlés előtörténetét 1904 májusa 

után nyugtalanító parlamenti mozzanatok jelzik: az ellenzék obstrukcdós vitája, Tisza 
István házszabályrevíziójának erőszakos keresztülvitele, a tanácsterem szétrombolá-
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sa (Unger Mátyás — Szabolcs Ottó: Magyarország története. Budapest, 1965. 249). A 
keserű kijelentés valóságos forrása azonban Tisza és a szabadelvű párt csúfos vere
sége az 1905. január 26-án és 27-én tartott választásokon. „Ma már határozottabban 
beszélhetünk, mint tegnap: a Tisza-kormány elvesztette a választási hadjáratot s a 
szabadelvű párt annyira meggyöngült, hogy egymagában nem képes többé guverna- 
mentalis politika alapjául szolgálni” — írja Tisza lapja (Az Újság 1905. január 28. 1). 
Király István szerint Mikszáth a századforduló táján elidegenedett a parlamenti 
élettől, s megcsömörlött a félfeudális magyar világtól, de eleinte még reménykedett 
Tisza Istvánban, s benne „A  kilencszázas évek elején »a liberalizmus utolsó gyer- 
tyaszálát« vélte fellelni” (Mikszáth Kálmán. Bp. 1952. 153). A  kép itt, a levélben ismét 
felbukkan: „az utolsó gyertyaszál tényleg elégett” : Tisza István megbukott. A  hozzá
fűződő sajnálat kifejezése: az író téves politikai szemléletének pillanatnyi megnyi
latkozása. A  kép kibővül a koppantóval: talán célzás ez a megerősödött ellenzékre: 
ha akadna is utód, a szabadelvű párt nem kaphatna újból erőre. — Magában a képben 
ellentmondás van: a meg nem gyújtható gyertya eloltása.

225/a. Munkánk már elkészült, amikor e levelet Bisztray Gyula közzétette (Krk. 
54:411). Mégsem hagytuk ki kiadványunkból, mert fényképmásolat alapján közölt 
szövegünk eltéréseket mutat a közreadott olvasattól. így a tervünk helyén a levélben 
czélunk, az évek helyén érez, a megőrizzék helyén megőrizze fordul elő. Értelemmó
dosító jellege miatt lényeges, hogy az in potentiis kifejezés pontos olvasata: in politi- 
cis. A  dátum megállapításában is — úgy véljük — valószínűbben közelítettük meg a 
feltételezhető időpontot.

226. Rejtő István: Mikszáth Kálmán, a rimaszombati diák. Budapest, 1959. Iro- 
dalomtört. Füzetek 27. 20—38. Baksay István életéről, tudományos munkásságáról és 
pedagógiai elveiről uo. 17—18. Társadalmi, közéleti tevékenységéről 1. Gömör—Kis
hont 1907. január 13. 2. sz. 1.

227. Rejtő István: Mikszáth Kálmán, a rimaszombati diák. Budapest, 1959. 49.
228. Krk. 30:29.
229. Gömör—Kishont 1907. február 10. 6. sz. 4.
230. Takáts Sándor: Hangok a múltból. Budapest, [é. n.] 401—8; Király István: 

Mikszáth Kálmán. Bp. 1952. 155, 198; Méreiné jegyzete Krk. 25:237, 248; 26:180, 198.
231. Révai Nagy Lexikona 10:262; Krk. 26:27.
232. Sturm Albert: Országgyűlési Almanach 1901—1906. Budapest, 1901. 281.
233. Előzményeit 1. Méreiné Juhász Margit: Irodalomtörténeti Közlemények 

1960. 369.
234. Dr. Horánszky Nándor ideggyógyász-főorvosnak szíves köszönetét mondunk 

a birtokában levő Mikszáth-relikviákról adott felvilágosításokért s a levelek közlé
sének engedélyéért. — Ugyanebből a családi archívumból merít ifj. Horánszky Nándor 
cikke: Mikszáth Kálmánná ismeretlen levelei. Irodalomtört. Közi. 1968. 692.

235. Takáts Sándor: Hangok a múltból. Budapest, [é. n.] 405.
236. Nagy Iván: Magyarország családai. Pest, 1859. 5:138; Szinnyei: Magyar írók 

4:1067. s. v. Horánszky Nándor.
237. Vö. Miklós Róbert: Mikszáth Kálmán horpácsi fundusa. Petőfi Irodalmi 

Múzeum Évkönyve 1960—61. 79.
238. Krk. 26:27, 37, 67.
239. Krk. 26:180.
240. Révai Nagy Lexikona 10:262.
241. Király István: Mikszáth Kálmán, Bp., 1952. 96.
242. Horánszky Lajos fiának, dr. Horánszky Nándor ideggyógyász-főorvosnak 

tulajdonában.
243. Király István: Mikszáth Kálmán. Bp., 1952. 103; 1. Ferraris Artúr „A  tarokk

parti” c. festményét: az előtérben Tisza Kálmán és Jókai Mór ül, a jobb szélen Mik
száth látható. Közli: a Mikszáth Kálmán 1847—1910. c. idézett kiadvány 133.

244. Krk. 26:67, 204.
245. Pesti Hírlap 1909. november 9. 2.
246. Uo. 1909. november 12. 2.
247. Várdai Béla: Mikszáth Kálmán. Budapest, 1910. 101; Zolnay Béla — Békefi 

Sándor: Országgyűlési Almanach 1908. Budapest, [é. n.] 34.
248. A  Hét 1907. 845. A  folyóirat a minden bizonnyal névjegyre írt szöveget fakszi

milében közli.
249. Méreiné Juhász Margit jegyzete. Krk. 25:275, L. még a 35., Csiky Kálmánné- 

hoz írt levél bevezetését.
250. Krk. 26:172; 25:258.
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251. Váczi Közlöny 1909. szeptember 9. 2.
252. Krk. 26:73—165; Mikszáth Kálmánná Visszaemlékezései 278.
253. Ez a motívum feltűnik a Győri Kisfaludy Körhöz intézett levelében is (Krk. 

26:78). Méreiné Juhász Margit hagyatéki jegyzete szerint azonban Mikszáth kijelentése 
írói túlzás: 1909 tavaszán megjelent a képviselőházban (Az Űjság 1909. március 12.)

254. Többek között igazgatósági tagja volt az Egyesült Nagyváradi László Gőz
malomnak, az Adriai Biztosító Társaságnak (Méreiné Juhász Margit jegyzete Krk. 
26:218).

255. Szinnyei: Magyar írók 7:42; 8:1376.
256. Magyar Irodalmi Lexikon 1926. 494; Irodalmi Lexikon 1927. 626; Magyar 

Irodalmi Lexikon 1963. 1:699.
257. A  Művelődésügyi Minisztérium központi irattárában őrzött törzslap szerint.
258. Krk. 26:87, 217.
258a Ex. 16:3.
259. Dr. Felsienlburg Ferenc 1873 júniusában kezelte a tüdőgyulladásban megbete

gedett Mifcszáthot; baráti társaságához tartozott (Krk. 24:144, 252). Siklaky István 
annak a Siklaky famíliának tagja, amely 1872 augusztusában költözött Szklabonyára. 
(Krk. 24:96). Mikszáth és a Veres-család kedvezőtlen rokoni kapcsolatára 1. a Mikszáth 
Jánoshoz írt 16. levelet.

259a. Magyar Sálon VI. kötet (1887. február 1.) 477.
260. Magyar Irodalmi Lexikon. 1926. 697; Művészeti Lexikon. 1935. 2:397; Magyar 

Irodalmi Lexikon 1965. 2:634. A  Scheiber: Berzl Year Book. VI. New York, 1964 65. 
77—80. Legújabban Bálint Lajos rajzol róla rövid, találó portrét Prielle Kornéliával 
kötött házassága kapcsán (Karzat és páholy. Budapest, 1967. 66—68); könyvtáráról 
ír Karinthy Ferenc (Szellemidézés. Budapest. 1967. 60—61).

261. Emlékek. Budapest, 1904 (Sydney Carton álnéven; vö. Gulyás Pál: Magyar 
íród álnév-lexikon. Budapest, 1965. 394). Emlékek. Második könyv. Budapest, 1909. 
Jegyzetek Oscar Wilde-ról. Békéscsaba, 1911.

262. OSZK. Kézirattár. Analecta 10. 199.
263. Dóczi 1895 nyarán vette át a külügyminisztérium sajtóosztályának vezetését 

(Fürst Ilona: Dóczi Lajos mint német író. Budapest, 1932. 40).
264. Magyar Néplap 1873. 264.
265. Vö. Várdai Béla: Mikszáth Kálmán. Budapest, 1910. 62; Rubinyi Mózes: 

Mikszáth Kálmán élete és művei. Budapest [1917] 25; Király István: Mikszáth Kálmán. 
Budapest, 1952. 13; W. Petrolay Margit: Mikszáth Kálmán elfelejtett ifjúsági írásai. 
Irodtört. Közi. 1956. 290.

266. Magyar Néplap 1874. 63. — A  könyv anyagi sorsáról 1. Mikszáth levelét Wo- 
diánerhez. Krk. 24:150.

267. Haraszti Károly: I. Landerer Lajos könyvnyomdász és Heckenast Gusztáv 
könyvárus cég társulásának története. II. A  Lampel Róbert cég megalapítása. III. A  
Trattner és Landerer nyomdászcsaládok vállalatainak ismertetése. Budapest, 1913. 
38. Adatunk alapján helyesbítendő Méreiné Juhász Margit jegyzete Krk. 24:340.

268. Magyar Irodalmi Lexikon 1965. 3:572.
269. Kis Színpad. Színművek, úri gyermekek számára. írta Jósa Géza, Tartalma: 

1. Az aranyos könyv. Színmű egy felvonásban. 2. Béla és Jenő. Vígjáték egy felvo
násban. Budapest. Lampel R. könyvkiadása. 1876. A címlap versoján: Nyomtatott 
Vodiáner F.-nél. A  negyvenlapos könyvecske az Ifjúság könyvtára sorozat (a kötés 
bordáján: Ifjúsági könyvtár) 16. köteteként jelent meg. A  sorozat 1876-ban indult. 
Teljes jegyzékét nem ismerjük. Annyit megállapíthattunk, hogy kezdetben javarészt 
fordítások, főképp Hoffmann Ferenc elbeszélései (Kiszlingstein Sándor: Magyar 
Könyvészet II. kötet 1876—1885. Budapest, 1890. 173).

270. A  Mikszáth-elismervények sorában kapjon helyet egy a Révai Testvérekkel 
1883-ban kötött szerződésre írt bizonylat: A  honorárium-összeállítás két tételből áll: 
Mácsik, a nagyerejű 300, A  kenyér morzsái összegyűjtött tárcák 240, összesen 540 
forint. Alatta a Mikszáth-szöveg: „Erre az összegre felvettem mai napig 90 kilenczven 
forintot, marad — 450 (négyszáz ötven) mely folyó évi Októbertől kezdve havon- 
kinti ötven ftos részletekben fizetendő a Révai czég által, mellyek a mai napon össze- 
számolkozván —• közös számadásunk eredményekép ezen javamra esendő négyszáz 
ötven forintnyi összeg maradt. Ezen ötven forintot minden hóban 1 tői kezdve 10 
ikeig tartozik a nevezett czég fizetni. Budapest, Sept, 11. 883. Mikszáth Kálmán.” Az 
író havonként folytatólagosan nyugtázza a részletösszegék átvételét. (OSZK. 
Irattár/5)

271. A  tanulmány bevezetéseként jelent meg abban a kiadványban, amely Bisztray
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Gyula szerkesztésében, válogatást ad Mikszáth irodalmi kérdésekkel foglalkozó írásai
ból: Mikszáth Kálmán: írói arcképek, Budapest, 1953. 27.

272. L. Mikszáth levelét Petelei Istvánhoz. Krk. 25:5.
273. Utána ez a szó: munkájának törölve.
274. Az egyhangúságot Gáspár Imre, Mikszáth egykori „cimborája” {Sziklay 

László: A  századvég ellenzéki irodalmának történetéből. Gáspár Imre. Budapest, 1955. 
97) is említi (Magyar Irodalomtörténet 1965. 4: 792). Diószegi András Petelei-értékelése 
szerint a monotóniát a szűk témakörön túl az akkori társadalom mozdulatlanságának 
tükrözése, a reális valóság magyarázza (uo.).

275. A dátumot á nyomda bélyegzője tünteti fel a levonaton.
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A  levelek időrendi jegyzéke

1869. március 12. Mikszáth Jánoshoz 1. levél
1870. április 21. 11 11 2. ,,
1870. október 2. 11 11 3. 77

1873. március 27. 11 71. 4. 11

1874. augusztus 4. Frideczky Lajoshoz 18. 71

1876. május 15. Mikszáth Jánoshoz 5. y<
1876. június 28. 11 71 6. „
1876. július 20. (távirat) 19 71 7. 11

1876. július 20. 11 11 8. 11

1876. július 24. 11 11 9. ,1

1876. július 26. (távirat) 11 11 10. „
1876. július 31. (távirat) 11 TI 11.
1876. augusztus 2. (távirat) 11 11 12. 11

1876. augusztus 2. 11 11 13. 11

1876. augusztus 11. (távirat) 11 11 14. 11

1876. augusztus 13. 11 71 15. „

1876. november 11. 11 71 16. „
1876. november 20

Frantisek Brabekhez
17. 11

1881. december 12. 19. 11

1882. október 10—11. Mauks Ilonához 20.
1883. október 16. — dec. 14. Kürthy Emilnéhez 21. ,,
1883. december 24. Pósa Lajoshoz 22. 71

1884. március 28. Beöthy Zsolthoz? 23.
1885. augusztus 3. Mikszáth Miklósnéhoz 24.
1885. december második fele Hevesi Józsefhez 25.
1887--1889 Ismeretlenhez 26. 11

1887--1895 Darányi Ignáchoz 27.
1890. február 21. Kun Lajoshoz 29. 11

1894. szept.—okt. Závory Sándorhoz 30. 11

1895. április 21. Wlassics Gyulához 32. 11

1895. július 3. Ismeretlenhez 33. 11

1896. május 24. Darányi Ignáchoz 28. 11

1897. március 29. Csiky Kálmánnéhoz 34. 11

1897. október 23. Székely Miksához 36.
1897. okt. vége—nov. eleje Zsilinszky Mihályhoz 39.
1897. okt. vége—nov. eleje Csiky Kálmánhoz 40.
1897. akt. vége—nov. eleje Sima, Ferenchez? 41. 11

1901. június 21. Vargha Gyulához 42. 11

1901--1902 Székely Miksához 37.
”1902. március 13. Ilosvay Lajoshoz 46.

1902. július 25. Závory Sándorhoz 31.
1902. december 5. Vargha Gyulához 43.
1903. febr. 22—1903. júl. 6. Csiky Kálmánnéhoz 35.
1903. május 30. Ilosvay Lajoshoz 47.
1903. november 17. Platthy Adorjánhoz 48.
1905. január vége—febr. eleje. Szontágh Tamásáéhoz 49.
1906. április 8. Vargha Gyulához 44.
1907. febr. 4—11. Baksay Istvánhoz 50.
1907. augusztus 31. Horánszky Lajoshoz 51. 11

1907. december 22. Kiss Józsefhez 53. 11

1909. szept. 5—6. (távirat) Rudnay Józsefnéhoz 54. 11

1909. november 2. Horémusz Pálhoz 55. 11

1909. november 13. Horánszky Lajoshoz 52. 11
1909. december 4. Vargha Gyulához 45. 11
1909. dec.—1910. jan. König Györgyhöz 56. 11
1910. jan. 28—febr. 2. Concha Győzőhöz 57. 11
1910. március 18. Székely Miksához 38.
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A  címzettek betűsoros jegyzéke

Baksay István 50. levél
Beöthy Zsolt ? 23.
Brábek Frantisek 19. j j

Concha Győző 57. „
Csiky Kálmán 40. a
Csiky Kálmánná 34—35. ff
Darányi Ignác 27—28. f f
Frideczky Lajos 18. ff
Hevesi József 25. ff
Iloránszky Lajos 51—52. f f
Horémusz Pál 55. ,,
Iloisvay Lajos 46—47. ff
Ismeretlen 26., 33. ff
Kiss József 53. f f
Konig' György 56. ff

Kun Lajos 29. levél
Kürthy Emilné 21. ,,
Mauks Ilona 20. f f
Mikszáth János 1—17. ,,
Mikszáth Miklósné 24. ff
Platthy Adorján 48. f f
Pósa Lajos 22. f f
Rudnay József né 54. f f
Sima Ferenc? 41. ff
Székely Miksa 36—38. f f
Szontágh Tamásné 49. f f
Vargha Gyula 42—45. „

Wlassics Gyula 32.
Závory Sándor 30—31. f f
Zsilinszky Mihály 39. f f■
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A képek jegyzéke

8. lap Dr. Mikszáth János arcképe
11. lap Mikszáth Kálmán első levele dr. Mikszáth Jánoshoz (1869. március 12.)
27. lap Mikszáth Kálmán levele Kürthy Emilnéhez
31. lap Mikszáth Miklósné Blumlacher Júlia arcképe
34. lap Mikszáth Kálmán névjegykártyája Darányi Ignáchoz
38. lap Csoportkép Gleichenbergből, valószínűleg 1895-ből. Ülő sor balról jobbra:

Mikszáth Kálmán, Mauks Kornélia, Szigethy Gyuláné sz. Szalay Erzsébet, 
özv. Szalayné, a Hétszemélyes Tábla elnökének özvegye, Mikszáth Kálmánná, 
két ismeretlen nő. Álló sor balról jobbra: Szigethy Gyula, budapesti ügyvéd, 
dr. Závory Sándor fürdőorvos, ismeretlen férfi.

39. lap Mikszáth Kálmán üdvözlő lapja Cirkvenicából dr. Závory Sándorhoz
57. lap Csoportkép Horpácsról, valószínűleg 1906—1907-ből: ifj. Mikszáth Kálmán, 

Mikszáth Kálmán, ismeretlen férfi, Mikszáth Kálmánná





N é v m u t a t ó

Abafi Lajos 52 
Acsády Ignác 68 
Ambrus Zoltán 3 
Apponyi Albert 84 
Arany János 25 
Árpássy Janka 67 
Árpássy Judit 67 
Baksay István 56 
Baksav Istvánná 56 
Balassa János 77 
Bálint Lajos 89 
Bán Béla 75 
Bánfalvi Lajos 85 
Bánffy Dezső 35—36 
Baranyai Zoltán 25 
Barna Jónás 83 
Bartók Lajos 85 
Bausznern Guidó 43, 84 
Békefi Sándor 88 
Békés István 79 
Benedek Elek 40—42 
Benke László 55, 87 
Beöthy Zsolt 29—31, 57, 71, 81, 86 
Bérczy Margit 3 
Birkássné Szutsits Adrianne 66 
Bisztray Gyula 3, 7, 38. 71, 75, 80. 83. 

86, 88—89
Blumlacher Júlia (1. még Mikszáth Mik- 

lósné) 77
Blumlacher Károly 77 
Blumlacher Károlyné 77 
Blumlacher Zsófia 77 
Bóka László 81 
Bolyki család 77 
Bor Kálmán 3 
Borbély Sándor 20 
Borovszky Samu 79 
Bothár Samu 21 
Brabek, Frantisek 24—25 
Brezsnyik János 13, 77 
Bródy Sándor 32, 42 
Burgundi Jánosné 65 
Clary gróf 53—54

Concha Győző 61
Csiky Árpád 84
Csiky Gergely 25, 66
Csiky Kálmán 43, 45, 49, 84—85
Csiky Kálmánná 43—45, 55, 84, 88
Csefkó Gyula 81
Csukási Fülöp 83
D’Alambert 46
Darányi Ignác 34—36
Déri Gyula 25
Diderot 46
Diószegi András 90
Dóczi Lajos 25, 68, 89
Dömök József 22
Dömötör János 84
Dugonics András 82
Eckhardt Sándor 78
Elkoshi, G. 82
Engel Károly 83
Eötvös József 25
Eötvös Károly 46, 84
Fallenbüchl Zoltán 3
Feleki Sándor 33, 82
Felsenburg Ferenc 65, 89
Fekete József 32, 82
Ferenczy József 25
Ferraris Artúr 88
Festetich Andor 35, 82
Frank Judit 42
Frank Tibor 61, 67
Frideczky Lajos 23—24
Fürst Ilona 89
Gárdonyi Géza 52
Gárdonyi József 27, 29, 81
Gáspár Imre 90
Gazdik Antal 65—66
Gencsi Soma 48—49
Geréb József 81
Géresi Kálmán 3
Goluchowsky Agenor 35
Gozsdu Elek 85
Gömör Györgyné 65
Gönczy Pál 84
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Gönczy Pálné 44
Grün 51, 86
Gundel János 84
Gulyás Pál 77, 84—85, 89
Győry Vilmos 30
Gyulai Pál 84
Gyürky Miklós 26, 80
Halász Előd 77
Hanák Péter 82
Haraszti Károly 89
Hatvány Lajos 78
Hegedűs István 52
Hegedűs Sándor 84
Heimann Ignác 45, 84
Heine 45, 55
Heltai Jenő 67
Henszlmann Imre 66
Hérodotosz 81
Hevesi József 32—33, 82
Hirschler F. 80
Hoisel 54
Hollósy István 25
Horánszky Dávid 57
Horánszky Lajos 56—59, 86, 88
Horánszky Nándor 58, 88
Horánszky Nándor ifj. 88
Horémusz Pál 60
Huzágh Zsuzsanna 9, 75
Ilosvay Ilona 87
Ilosvay Jolán 87
Ilosvay Lajos 53—54, 87
Ilosvay Lajos ifj 87
Ilosvay Lajosné 53
Jankó János 81, 85
Jókai Mór 25, 66, 84, 88
Józsa Géza 69, 89
Julius Caesar 79
Justh Gyula 59
Justh Zsigmond 82
Kacziány Géza 25
Kálmán Béla 81
Kaplai Imréné 87
Karinthy Ferenc 89
Károlyi Gáspár 82
Kaszner Lajos 10, 76
Kéky Lajos 87
Kerkápoly Károly 66
Keszler József 47, 85
Király István 75, 83—84, 86, 88—89
Kiss György 55
Kiss József 59, 67, 83
Kiss Miklós 21
Kisteleki Ede 3
Kiszlingstein Sándor 89
Klaniczay Tibor 83
Kohn Lenke 65
Kordé Imre 42
Kossuth Ferenc 59
Kozma Vilmos 76
König György 61
König Gyula 61
Kőrösyné 34
Kroiszosz 81

Kun Ervin 83 
Kun Imre 37 
Kun Lajos 36—37 
Kusnyjár Andrásné 65 
Kürthy Emil 25—26, 80 
Kürthy Emilné 26—27 
Kürthy György 81 
Ladányi Sándor 75 
Lampel Róbert 69 
Landerer család 89 
László Gábor 87 
Lauka Gusztáv 3, 79 
Lipcsey Ádám 46 
I. Lipót császár 86 
Liptai János 24 
Liptay Sándor 9, 32, 75 
Liptay Tibor 9, 32, 75 
Lovassy Ferenc 84 
Lovassy Ferencné 44, 84 
Lovassy László 84 
Löffler 66 
Lukácsi László 83 
Madách Imre 44, 55 
Máiik József 50 
Mályusz Elemér 85 
Margalits Ede 77, 85 
Marx Károly 77 
Mauks Ilona (1. még Mikszáth 

Kálmánná) 8, 24—26, 31, 75 
Mauks Kornélia 38 
Mauks Mátyás 22, 24, 80 
Maurovich Fábián 35—36, 82—83 
Melich János 76
Méreiné Juhász Margit 3, 26, 43, 57, 

60, 75, 77—78, 80—89 
Mezei Ernő 66 
Mezei Mór 48 
Miklós Róbert 87—88 
M’kszáth Albert 38, 47 
Mikszáth Gyula (MK öccse) 7—8, 10,.

13, 16. 20, 43, 66, 75—79 
Mikszáth Gyula (M. Miklós és 

Blumlacher J. fia) 9, 77, 82 
Mikszáth János (MK apja) 65—66, 76 
Mikszáth János dr. 7—8, 10—23, 31,. 

75—81, 89
Mikszáth Jánoska 28 
Mikszáth Jánosné Veres Mária 

(MK anyja) 76 
Mikszáth József 9, 75 
Mikszáth Kálmán László 31, 38, 47, 53, 

57, 87
Mikszáth Kálmánné Mauks Ilona 23, 

38, 53, 57, 75—76, 78—80, 82—83, 
84—87, 89

Mikszáth Kálmán Lászlóné 26 
Mikszáth Mária 10, 76 
Mikszáth Mikiós (M. János dr. öccse) 

10—11, 14, 21, 31, 76 
Mikszáth Miklós (M. Miklós és 

Blumlacher J, fia) 77 
Mikszáth Miklósné Blumlacher Júlia 

31—32, 82
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JVIiskolczy-Simon János 75—76 
Nacsády József 3, 80, 85—86 
Nagy Gábor 83 
O. Nagy Gábor 77, 85 
Nagy Iván 88 
Négyesy László 52 
Nyéki Méhes Mózes 79 
Oláh Zoltán 81 
Oravecz Ödön 77, 79 
Palmer Kálmán 87 
Pászthory Zsigmond 69 
Pásztói 1. Platthy Adorján 
Pecz Vilmos 79 
Peczka Ferenc 82 
Petelei István 71, 90 
Péter László 3 
Petőfi Sándor 25, 78 
Petrás 21, 79
W. Petrolay Margit 28, 81, 89 
Pikay István 7, 75, 79 
Plachy Bertalan 21, 79 
Plachy Gyula 79 
Plachy János 26, 80 
Plachy Lajos 79 
Platthy Adorján 54—55, 87 
Porzsolt Kálmán 30 
Pósa Lajos 27—29 
Pölöskei Ferenc 83 
Prielle Kornélia 89 
Publilius Syrus 79 
Radó Antal 3, 25 
Radó György 80 
Rechnitzer Magdolna 84 
Regele János 79 
Rejtő István 25, 76, 81, 88 
Rozsnyai Kálmán Ó7, 89 
Rubinyi Mózes 77, 80—84, 86 
Rudnay József 59
Rudnay Józsefné Veres Szilárda 44, 59, 

84
Sáfrán Györgyi 84 
Sándor Vencel 25 
Sándor Vilmos 82 
Sas Ede 67
Scheiber Sándor 3, 31, 33, 45, 49, 80—82 

84, 89
Scuruk Tóni 21, 79
Sebestyénné Stetina Ilona 84, 87
Sigmund bécsi tanár 37
Siklaky István 65, 89
Siklóssy László 25
Sima Ferenc 50, 85
Somossy Lászlóné Závory Ilona 83
Sőtér István 81
Sturm Albert 82, 85—88
Sydney Carton 1. Rozsnyai Kálmán
Szabó Endre 32
Szabó Gizella 86
Szabó János 66
Szabolcs Ottó 88
Szana Tamás 30, 32, 82
Széchenyi István 79
Széchenyi Manó 53—54, 87

Székely János 48 
Székely Miska 45—49, 85 
Szekrényessy József 79—80 
Széli Kálmán 66 
Szemere Attila 26 
Szemere Bertalan 26 
Szigethy Gyuláné 84 
Szinnyei József 77, 79, 81—85, 87—89 
Szolón 81 
Szontágh Tamás 55 
Szontágh Tamásné Veres Janka 

55—56
M. Szoyer Ilonka 67 
Szőllősi Klára 33 
Tábori Róbert 3 
Tamaskovics Gyula 15, 77 
Takáts Sándor 56—58, 86, 88 
Teleki Sándorné 44 
Tersztyánszky Mihály 77 
Thallóczy Lajos 3 
Tisza István 88 
Tisza Kálmán 58, 82 
Tolnai Lajos 32, 66 
Tóth Béla 37, 79 
Tóth Ede 51—53, 86—87 
Tóth Sándor 30 
Tors Kálmán 81 
Trattner nyomdászcsalád 89 
Trefort Ágoston 9, 66 
Trotter Viktor 53—54 
Tudósy Lászlóné 78 
Unger Mátyás 88 
Vadnai Károly 66 
Vahot Imre 79—80 
Vajda Endre 78 
Vajda János 32 
Vajíhó László 82 
Vámossy Mihály 84 
Várdai Béla 77—78, 81, 88—89 
Vargha Gyula 50—53, 86 
Vass Géza 3 
Veres Gáspár 21—22 
Veres Gyula 55 
Veres Imre 87 
Veres Janka (1. még Szontágh 

Tamásné) 55
Veres Johanna (Gazdik Antalné) 65 
Veres Mária (1. még Mikszáth Jánosné) 

65—66
Veres Pál 44 
Veres Pálné 44, 56, 84 
Veres Szilárda (1. még Rudnay 

Józsefné) 55 
Verhovay Gyula 26—27 
Verhovay Lajos 26 
Voltaire 45 
Vörös Károly 78—79 
Vrchlicky, Jaroslav 25 
Waczulik László 81 
Weiss 80
Wilde, Oscar 67, 89 
Winkler Aranka 87 
Wlassics Gyula 40—42, 48
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Wodiáner Artúr 69 Zemplén Géza 87
Wodiáner Fülöp 69—70 Zichy Géza 37
Wodiáner Hugó 69 Zolnay Béla 88
Závory Ilona (1. még Somossy Lászlóné) Zubovits Fedor 79—80 

40 Zsilinszky Mihály 48—49
Závory Sándor 37—40 Zsoldos Jenő 80—81, 84
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