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Bevezetés
A kortársak, mint a mai kritikusok is, többször felelősségre vonták már 

Mikszáth Kálmánt azért, hogy míg folytatásos elbeszéléseit, regényeit közli, 
idővel elfelejtkezik alakjairól, egyszer mást csinálnak, mint máskor, vagy ki-
esnek a történetből, és mint szerkezeti elemek funkciótlanok maradnak. Egy 
alkalommal, mikor őt kérdezték erről, az író elismerte, hogy néhol maga sem 
tudja, mi történik a figuráival, de nem mentegetőzik emiatt: „Hát ilyesmiről 
csak feleljenek ők, ha már ilyen hebehurgyán elszakadtak tőlem”.1 De úgy, 
ahogy egyes figurák elvesznek néhol a szövegekben, vagy jelenlétük homá-
lyos, kik is ők, mit is keresnek ott, előbukkannak máshol, ismét új dolgok 
derülnek ki róluk, vagy ha szerencséjük van (vagy az utánuk kutakodó olva-
sónak van szerencséje), akár főszereplők is lehetnek. Nem feltétlen az egyes 
alakok jellemfejlődését követheti itt az olvasó végig, de újraolvasva a már el-
felejtett történeteket, a mozaikdarabokból összeálló jelentés átalakul, az egyes 
elemek átrendeződnek, és működésbe lép az ismétlésen alapuló megismerés 
folyamata. Már csak azt nem lehet eldönteni, hogy melyik írás melyikkel függ 
össze, hol van a művek határa, és mikor lehet abbahagyni az olvasást.

 Ilyen legkönnyebben tetten érhető szerkezeti elemek, vagyis a karakte-
rek után kutakodva Mikszáth esetében sokszor nem elég, ha különböző műfa-
ji besorolásokba rendezett szépirodalmi művein belül keresgélünk. Mikszáth 

1 Szajbély Mihály (1993), „Passzionátus riporter a passzionátus írónál”, Magyar Napló, 1993. 
május 28, 10–13.
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újságíróként írt szövegeinek nagy hányada kikerül a szépirodalmi művek so-
rából, és publicisztikai, politikai írásai közé sorolandó, azt sugallva az írástu-
dónak, hogy ismeretük leginkább csak az író életművének megismerése mi-
att szükséges. Dolgozatom tárgya egy olyan eset, ahol az írói publicisztika és a 
szépirodalmi mű olyan erősen összekapcsolódik, hogy ha komolyan veszem 
vizsgálódásomat, egyenrangú alanyként kell őket kezelnem. A Két választás 
történeté-ből már talán ismert Katánghy Menyhért igaz történetének kérdését 
boncolgatom, kiemelten ifgyelembe véve az újságot, ifelbukkanásának első 
médiumát.

Újság-írók

A tárca
Az 1880-as években, amikor már Magyarországon is elterjedté válik a szép-
irodalmi művek nem irodalmi lapokban való közlése (a ifolytatásos regény 
virágkorát éli), a tárcarovat a lapok külső és belső szerkezetében egyaránt 
ifajsúlyos szerepet kap. Eredetileg a tárcarovatba került minden nem politikai 
írás: tehát a tárca elsődleges jelentésében az, ami az újságban egy elkülönített 
helyett ifoglal el, ami a vonal alatt van. Egy osztrák tárcaíró így deifniálta e 
különleges hellyel járó sajátosságokat. „A tárca (Feuilleton) személyes véle-
ményeket is tükrözhet, míg a tulajdonképpeni politikai sajtónak a nyilvános 
véleményt kell képviselnie, mindenki véleményét.”2 E leírás szerint az újság 
ifelépítése a következő:

2 Lorm, Hiertonymus (1848), „Der Beruif des Feuilleton’s”, Presse, 1848. július 3. idézi Tóth 
Benedek (2003), „Élet  és  /vagy  irodalom:  A  heti  csevegés  (tárca)  a  19.  század  második 
ifelének elkülönülő sajtórendszerében” In: Dajkó Pál. Labádi Gergely (szerk.), klasszikus – 
magyar – irodalom – történet, Szeged, Tiszatáj Könyvek, 215-233.
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Ez a ifelosztás az olvasóknak minden bizonnyal egyifajta olvasási módot írt 
elő. A vonal ifeletti rész az újság nagy hányadát kitevő „objektív” hírekkel van 
tele. Míg a vonal alatti részek nem a valóságot ifedik, „ifkciós műként” lehet 
olvasni őket, nem kell komolyan venni a bennük közölteket. Az a nézet is a 
tárcaírók reifektált játékszere volt, mi szerint a vonal ifeletti részek a iférifaknak 
íródnak, míg a vonal alattiak a szórakozni kívánó nőknek. Sajnos az akkori 
olvasói szokásokról ma már nem lehet pontos képet kapni, de épp a korabeli 
sajtó tanulmányozása során lehet néhány dologra következtetni, mivel az írók 
ifolyamatosan reifektáltak olvasói észrevételekre, levelekre, a szerkesztőségbe 
érkezett üzenetekre. Szajbély Mihály Jókai-monográifájában3 ifelvázolt el-
mélete szerint ezek a vonal alatti szövegek enyhítő balzsamot jelenthettek a 
hírlapolvasó számára. A gyors ütemben ifejlődő iniformációáramlás, a világ 
különböző részeiről érkező hírek ugyanis mindig megbontották a korabeli 
ember világmodelljét, nem találta helyét a rá zúdított iniformációk között. 
Ehhez képest a tárcaregények olyan ismert sémákkal, egyszerű alakokkal dol-
goztak, amelyeket könnyen dekódolni tudott: a vonal ifeletti rész is a vonal 
alatti viszonyában vált olvashatóvá: „a regény által teremtett, az olvasó szá-

3 Szajbély Mihály (2010), Jókai Mór, Pozsony, Kalligram.
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mára teljes mértékben áttekinthető és megérthető lehetséges világ mintegy 
értelmezi az olvasó saját, nehezen áttekinthető világát.”4 
A szó szorosabb értelmében vett tárca pedig egy olyan műifaj, németül a 
Wochenplauderei (~ ’heti csevely’) műifaja, amit a tárcarovat helye keltett 
életre. A Wochenpaluderei az irodalmi (ifktív) szöveg és a nem irodalmi szö-
veg egyvelege: a tömegkommunikáció egy itt kialakult, sajátos iformája. Az 
ilyen ifajta írások művelőihez más írói attitűd, szerepkör is járult, mint egy 
vezércikk írójához. A kétifajta újságíró a korban jól elkülönült a közönség sze-
mében, ezt mutatják a róluk készült bohózatok is. A vonal alatti helyen tehát 
helyet kapott mindeniféle ifkciós mű: ide kerültek az egyre inkább hivatássze-
rűen működő írók, de a tárcaírók „művei” is. Amit ők írtak, az tisztán a sajtó 
műifajához tartozott, mégis alapvetően szubjektív hangnemű, és akik igye-
keztek teoretizálni ezeket a munkákat, ifelhívták a ifgyelmet a műifaj kívánta 
esztétikai értékre. Ez a tárcaírók megítélésében is ifontos, mivel ellentétben a 
korban kialakult, a hírek szolgálatában és a nyomdagép nyomása alatt rab-
szolgaként dolgozó, mechanikus munkát végző újságíró képével megjelent 
vele párhuzamosan az újságíró mint művészi tehetség szerepifelifogása.5 Tehát 
a tárca az önállósuló sajtórendszer és az irodalmi rendszer között helyezke-
dett el. A két rendszer törekvései egymással ellentétesek. Az újságírói szak-
mához semmilyen képzettség nem kellett, így az írás értékének megalapo-
zásához az objektivitást, a valósághűséget tűzték ki célul. Feladatuk tétje a 
történetek, iniformációk begyűjtése, szortírozása, proifesszionális válogatása 
volt. A kezükben lévő anyag értékskálája a hírérték/nem hírérték bináris kód 
alapján működött.6 Ez az iniformációifeldolgozás nem jelent mást, mint kü-
lönböző rendszerek egy koherens, leegyszerűsített, mindenki számára érthe-
tő rendszerré alakítását: egy valóságvázlatot kínál tehát. Az irodalmi művek 
pedig ezzel ellentétesen működnek: a hiány és a meglét viszonyának játékán, 
a helyén van/nincs skáláján mozgatva a beifogadót, akit a szöveg világában és 
az olvasó világképében ifellépő különbségek révén a mű azzal szembesít, hogy 
a világ másképpen is lehetne. Ilyen értelemben a ifkciós mű megkérdőjelezi 
és ifelülírja a sajtó által létrehozott, ifelkínált „objektív” világot. 
A tárca ezekkel az egymást kizáró típusokkal szemben olyan szöveg, amely 
egyszerre akar a sajtó és az irodalom rendszerében megjelenni. A ifelvázolt 

4 U.o., 195.
5 V.ö.: pl. Kosztolányi Dezső (1969), „A perc művészete” In: K.D., Álom és ólom, Réz Pál 
(szerk.), Budapest, Szépirodalmi, 188–189.

6  E szemléletes modellt Tóth Benedek tanulmányából kölcsönöztem: Tóth (2003).
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egyszerű kódokat megbontva egy bonyolult, kettős kódolású rendszerben 
működik, mert míg par excellence sajtóműifaj, az irodalmi művek jellegzetes-
ségeit viseli magán. Talán éppen a vonalhoz erősen ragaszkodó olvasási mód 
számolta ifel a tárcának ezt a különleges hatását. Gyulai Pál 1898-ban már 
egyértelműen csak ifkciós, irodalmi szövegnek tekinti a tárcaelbeszéléseket, 
pedig éppen az volt a különlegessége, hogy a publicisztikai tárca, mint a véle-
ménynyilvánítás műifaja, magát nem irodalmiként pozícionálta. 
Az írók tehát ebben az időben a tárcarovathoz, ezzel együtt a napilapok-
hoz, többségében a politikai naplapokhoz, és a ifővároshoz voltak kötve. Ez 
a környezet egyrészt több rétegben kimutatható hatást gyakorolt a megjele-
nő írásokra, másrészt stratégiai szempontból ifontos volt a kor írói számára. 
„Az irodalomnak a politikai napilapok rovatában való többségi megjelenése 
a korszak egyik, az irodalmi kánon és a kánon alakítását beifolyásoló hatalmi 
játszmák ifontos vitatémája volt.”7 Az irodalom hírlapirodalomba való integ-
rálódásának ifogadtatása azonban nem volt egyöntetűen pozitív. Amíg a napi-
lap időleges, a pillanatnyi időben való kiszolgálásra termett, a másik pillanat-
ban már értéktelen, addig a könyvhöz a maradandóság, egyediség, értékőrzés 
képzete társult. Aggasztó tény volt, hogy míg könyveket egyre kevesebben 
olvasnak, újságot egyre többen. Az újság sokak szemében a magas esztéti-
kai értékeket képviselő, egységes, jól szerkesztett művek ellenségévé vált, az 
írók zsurnalisztává „alacsonyodtak”, akik pillanatnyi értékeket szolgálnak 
ki, és nem művelik a magas művészetet. „Az újságírás megifordított Satur-
nus: az irodalom gyermeke és ifölifalja az ő édesanyját”8 – tartja egy korabeli 
képviselő. Ehhez az aggodalomhoz nagyon hasonlítanak az egy századdal 
később ifelmerülő kétségek, amik az új, elektronikus hordozókon megjelenő 
szövegek és az ezek okán megszülető új olvasási mód, a Gutenberg-gala-
xis vége alatt egyben a literális társadalom végét és a könyv alkonyát látták.  
Valójából az eposzi szerkezet szigorát betartó, könyvben megjelent művek 
sem bírnak az örökkévalóság tulajdonságával. A szövegek klasszicizálódásuk 
során könnyen kiüresedhetnek, üzenetük értelmét veszti, elifelejtődik, és nem 
marad más utánuk, csak egy üres váz. Koronként érdekesebbé válhatnak a 

7 Török Zsuzsa (2011), Petelei István és az irodalom sajtóközege: Média- és társadalomtörté-
neti elemzés, Budapest, Ráció, 30. 

8 Sas Ede (1908), Pesti Napló, 1908 január 29., idézi Szajbély (1993), 10.
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szándékolatlan üzenetek,9 mint például a véletlenül ránk maradt periodikák, 
melyek eredeti intenciójuk szerint csak az aznapnak szóltak. 
A tárcaelbeszélésekről a ifentiek miatt Gyulai is helytelenítően nyilatkozott: 
„Egész új ifajú cikkek keletkeztek, melyeknek nincs egyéb céljok, mint elmés 
rajzokat közölni a képviselőházról, terjeszteni a ifolyosó adomáit, humorosan 
leírni az ünnepélyeket, lakomákat, pártértekezleteket, város közgyűléseket, 
utcai és nem utcai botrányokat, s gúnyolni sok mindent, olyant is, ami éppen 
nem gúnyolni való.”10 – ez éppen a Pesti Hírlapban kialakuló, a parlamen-
ti tudósításokhoz ifűzött eligazító sorokra, a Parlamenti ifény- és árnyképek 
nyomán kialakuló írásokra vonatkoztatható. Mikszáth ez alacsonyra érté-
kelt iformának jeles művelője volt, és Gyulai a későbbiekben is rosszallóan 
nyilatkozik például a szándékosan vázlatokban megírt Új Zrínyiászról. Bár 
Mikszáth Gyulaival ellentétben kerülte egy esztétikai norma megifogalmazá-
sát, irodalmi látásmódjának elméleti keretbe helyezését, írásaiban Gyulai Pált 
előszeretettel szerepelteti komikus helyzetekben. Példa erre éppen az egyik 
Katánghy-levél, ami egyben az 1895-ös évre megjelentetett Egyetemes Re-
génytár Almanachjának előszava is.11 Gyulai és Mikszáth egymással szem-
beni csipkelődő magatartása kétlem, hogy pusztán személyeskedésből eredt 
volna. Ez kétiféle irodalmi szemléletmód egymásnak ütköztetése az életben.

Anonimia, Pszeudonímia
A hírlapi cikkeknél nagyon sokszor előifordul, hogy névjelzés nélküliek, de 
még inkább divatos, hogy csak valamilyen álnévre, vagy valódi névre utaló 
monogramot, betűjelzést illesztenek a szöveg alá, végezetül ifőleg az egyéni 
hangnemű írásoknál az álnevek is ifeltűnnek. Az álnevek és betűjelzések mö-
gött rejlő író általában ifelifedi magát: az álnév mögötti egyéni hangnemével, 
elég egyszer véletlenül megemlítenie, vagy munkatársai leplezik le, ki az 
életrajzi szerző. A betűjelzések ifelifejtése, a szerző kiléte pedig a hírlap hűsé-
ges olvasása során (tehát az előifzető számára) világossá válik, hiszen a rend-
szeres cikkíró néha egész nevét is közli írása alatt, vagy pedig a munkatársak 
nevei közt kutakodva rá lehet találni az ismerős hangra (ifeltéve ha nincs több, 

9 ASSMANN, Aleida (2009), „Szövegek, nyomok, hulladékok: A kulturális emlékezet változó 
médiuma” In: KISANTAL Tamás (szerk.), Elbeszélés, kultúra, történelem, szerk., Budapest, 
Kijárat, 146–159.

10 Gyulai  Pál (1895), Budapesti Szemle, (81.), 461 idézi Gergely András, Veliky János 
(1985),  „A magyar politikai sajtó története 1867-1892” In: Kosáry Domokos – Németh G. 
Béla (szerk.) A magyar sajtó története II/2. 1867-1892, Budapest. Akadémiai, 253.

11 Mikszáth (1988), 29.
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azonos monogramú ember). Ebből kitűnik, hogy bármilyen névjelzéssel el-
látott műnek van gazdája, aki vállalja is érte a ifelelősséget, csak éppen rejtőz-
ködik. A tét, van-e annyira egyéni hangja, hogy az olvasó megkeresse. Más 
a helyzet a névtelen írásokkal. Itt írójuk általában nem egyéni hangon kíván 
megszólalni, hanem egy kollektív vélemény szócsöve igyekszik lenni. A név-
telen cikkírók sokszor egyáltalán soha nem kívánják ifelifedni kilétüket, mivel 
a visszakereshetetlenség számukra biztonságot nyújt. 
Ezek a gyakorlatok ifüggenek a lap jellegétől, arculata kialakításától, de ma-
gától a szerzőtől is. Mikszáth esetében mind a négy változattal találkozha-
tunk akár csak a Pesti Hírlapon belül is. Használt álneveket úgy, mint Scarron, 
Curious és Katánghy Menyhért, vagy rövidített ezeken, mint például S–n. De 
a saját nevét és monogramját is használta, valamint nagyon sok cikke név-
jelzés nélkül jelent meg. A lapnál kezdetben álnévvel megjelentett írásaival 
aratott sikert, a Scarron néven megjelent országgyűlési jelentések, és még ko-
rai próbálkozásainál a Kákay Aranyos Nro 3, amelyik álnév már híres volt 
Kecskeméthy Aurélnak köszönhetően, de a számjelzések mutatják, hogy új 
és új szerző bújt mögéjük. A népszerűsége akkora volt ennek a szignatúrá-
nak, hogy már csak miatta is érdemes volt abban a hangnemben szólni, ami 
a Névhez tartozott. 

Nem hiúság vezetett ez igénytelen portrait-k összegyűjtésére: a hiúság nem ta-
lálhatja meg ezekben a kielégítő eredményt; még kevésbé vezetett versengés, 
gyenge tollam merész odaállítása a Kecskeméthy Aurél örök időkre elpihent 
tolla mellé. Ő teremtette meg nálunk e kedvelt genret; őt utólérni nem lehet, 
csak utánozni. Én pedig még csak nem is u t á n o z h a tom – mert soha sem 
olvastam. (…)
Midőn e miatt tehát bocsánatot kérnék a nyájas olvasótól, csak azt hozom ifel 
mentségemül, hogy a Kákay Aranyos neve olyan mint a testhez szabott díszru-
ha: minél többen próbálják ifel, annál jobban tűnik ki, m i l y e n   s z é p e n  illett 
a gazdájának.12

Írja Mikszáth a Még újabb ifény- és árnyképek előszavában. Még utána is 
többen ifelvették ezt a nevet, vagy az erre utaló Náday Ezüstös-t.
A későbbiekben a Pesti Hírlap már ismert munkatársaként Mikszáth míg a 
tárcarovatban megjelenő elbeszéléseit, regényeit mindig névvel együtt közli, 

12 Kákay Aranyos Nr 3. [Mikszáth Kálmán] (1878), Még újabb ifény- és árnyképek, Budapest, 
Grimm és Horovicz, 12. 
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ráadásul hangsúlyosan a cím ifölé biggyesztve a nevet; karcolatai, politikai 
cikkei, sokszor jelennek meg minden névjelzés nélkül.
 Török Zsuzsa13 a tárcaírók névtelenségét és pszeudonímáit íróik műifaji 
és egyben szerepbizonytalanságával hozza kapcsolatba. A tárca helyének bi-
zonytalanságát már ifentebb vázoltam. Az írói név, amit a szöveghez hozzá-
csatolnak egy reiferencia: ha a szöveget elifogadták, elismert lesz a név. Ha a 
név elismert, a szövegről lehet tudni, hogy milyen. Egyben azt is, hogy mi-
lyen kategóriába és milyen műifajba tartozik. Ha valakire szépíróként lehet 
tekintetni, annak ifelifedik a nevét. Nem csoda hát, hogy Mikszáth, aki már a 
Pesti Hírlapba való kapcsolódása előtt íróként elismertté vált, kereste a sze-
repeit, vagy elrejtőzött az esetleges alacsonyabbnak vélt (kevésbé neves) ka-
tegóriába osztás elől. 
Ám a névtelenség a politikai lapokkal is szoros összeifüggésben van. 
Erre a korabeli értelmiség is igen erősen reifektált. A tárcarovatban, éppen 
Mikszáthnak egy elbeszélésrészlete után A névtelenség a sajtóban címmel 
jelent meg Zolának egy angol hírlapírói társaság gyűlésén tartott ifelolvasá-
sából egy kivonat.14 Az itt elhangzott beszéd az angol hírlapírói hagyományt 
veti össze a ifranciáéval. Sommásan: az angolok semmit nem névjeleznek, a 
ifranciák pedig mindent. Ez az eljárás az újságnak kedvez, a szépíróknak és 
komolyabb írói mű létrehozásának nem. 
A politikai írások, gúnyiratok közlésében a névtelenség Magyarországon 
is régi hagyomány. A rendi gyűléseken keletkezett gúnyversek népköltészet-
szerűen szájról szájra terjedtek, átalakultak, különböző szövegek kapcsolód-
tak egymáshoz. Szerzőjükre csak a gúnyiratokból kirajzolódó állásifoglalás 
alapján lehet következtetni.
Mikszáth esetében amikor már ismert hírlapíró, szerzőségét könnyen ki 
lehetett találni akkor is, amikor nem írta alá cikkeit. Az olvasók minden 
bizonnyal ifelhívva érezhették magukat, hogy ráismerjenek az álnevek 
mögött rejtőző szerzőre, mivel a szerkesztői üzenetekben szinte naponként 
előifordul olyan válasz, hogy „igen, Mikszáth Kálmán írta”. Azzal tehát, hogy 
a hírlap ifolyamatosan ifeloldta ezt a nevet, sőt ő maga is megjelent név szerint, 
Mikszáthot mint szépírót pozicionálta. Érdekesség, hogy ez akkor is meg-
történt, amikor szövegei a vonal ifölé kerültek. Ilyen esetek az országgyűlési 
jelentések mellé írt karcolatok, de a Katánghy-levelek is. Képviselőként a cikk 
írója többszörösen is szerepválságban lehetett. Katánghy Menyhért, Mikszáth 

13 Török (2011).
14 „A névtelenség a sajtóban: Zola ifelolvasása”, Pesti Hirlap, 1893. szeptember 23.,3–5.
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monogramjának tükrözésével keletkezett név a vállalás és egyszerre a teljes 
eltaszítás allegóriája. Mintha az író ördögi ellentéte írná a szövegeket, akit 
mindig meglát, ha a tükörbe néz (az olvasók véleményébe ütközik), de nem 
akar azonosulni vele; egy általa kitalált szerepbe száradni. Minthogy erre a 

kitaláltságra ifolyamatosan reifektál, lehetetlen is. 

Egy levélíró ifgurája
A legtöbb ember, Leibnitz lehetséges világaihoz hasonlóan, 
 a létezés egyenjogú pretendense. Kevés a valóban létező.15 

„Mert mi a levél?”
Katánghy Menyhért ifkciós alakja bár egy tipikus16 kormánytagot iformál 
meg, teljes mértékben a lapból keletkezett. Igazolják ezt meginduló levelei, 
melyeknek keretét ifolytonosan a lap történései bizonyítják, de az elbeszélés is, 
aminek iforrásai szintén részben a levelek tartalmára, részben egyéb újságbeli 
iforrásra vezetnek vissza. 
A levelek a Pesti Hirlapban 1893-tól jelentek meg, rapszodikusan. Ebben az 
időben a vonal alatt ifutott Mikszáth egy elbeszélése, Az eladó birtok. A levél 
az Országgyűlés tudósítás előtt, a vonal ifelett található, de nagyobb betűkkel 
szedve, mint a környező hírek. A levelek alatt dőlt betűvel szerepel a szigna-
túra: Katánghy Menyhért. 
Katánghy-levél a történetek megjelenéséig 12 létezik, plusz egy előszónak 
írt levél, és egy ifüggeléknek csatolt „magánlevél” az elbeszélésekhez. A leve-
lekben két alkalommal nem Katánghy szólal meg: a VIII. levél témája ifon-

15  Schlegel, August Wilhelm, Schlegel, Friedrich (1980), „Athenæum töredékek”, Tan-
dori Dezső (iford.) In: A.W.Sch – F.Sch, Válogatott esztétikai írások, Budapest, Gondolat, 
266.

16  „Katánghy Menyhért – ifogadjuk csak el a tényt, ahogyan olvassuk –MK-nak képviselőtársa 
volt.(…) Szerencséje volt, hogy Mikszáth Kálmán tollán életre kelt – akkora szerencséje, 
hogy ama két ciklusos országgyűlési képviselői közül, ma úgyszólván ő él egyedül; ő, ki 
személy szerint sosem élt.” (Mikszáth (1958),  284.) E kiragadott idézet az ötvenes évek 
irodalmából származik, ahol a Katánghy-téma esetében erős túlhangsúlyozásba került a if-
gura életből vett, a sokiféle élő képviselőből összegyűrt, realista ábrázolása. A könyv korbeli 
népszerűségét az alak panoptikum-szerű bemutatójára alapozták: Menyus esendő tulajdon-
ságaira, lustaságára és házassága kétes tisztaságára alapozva úgy mutatták be, mint a régi, le-
tűnt kor tisztátalanságát és erkölcstelenségét megtestesítő embert. Mind a két elbeszélésből 
színdarab, bohózat is készült, melynek célja szintén (a megismeréssel ellentétesen működő) 
eltávolítás volt. Bár a Két választás Magyarországon tárgyalásáról csak a későbbiekben lesz 
szó, a realista narratívával kapcsolatban már több ízben ifelmerült kételyek és a megjelent 
kritikák meglehetősen homogén volta miatt a Katánghy-recepció terjedelemben leggazda-
gabb ifejezetének ismertetését e jegyzetben be is ifejezem.
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tos, a léha Katánghy úgy tűnik, nem volt alkalmatos az ábrázolásra, ezért a 
névtelen tudósító hangjának elbeszélése szerint megjelenik egy asszonyság a 
hölgykarzaton, akiben sokan Katánghynét vélték ifelismerni. 

a többi közt ifeltűnt egy java negyvenes asszonyság úti ruhában, capuchonnal, 
szigorú arccal, élénk gesztusokkal. Fürkésző tekintette izgatottan ke-
resgélt valakit a gyülekező honatyák közt. Sokan megösmerni vélték: 
– Ez alighanem Katánghyné – mondták. – Itt van Katánghyné!

Villámhirtelen ifutott szét a hír. Beöthy Algernon kiszaladt a büifébe, és nem 
mutatkozott többet. Hiába tartóztatták az okosabbak:

– Ugyan, ne okoskodj, hisz talán nem is egzisztál.17

Beöthy Algernon azért ifél, mert a válaszlevelek alapján – a reakciókból úgy 
tűnik, jogosan – Klári azzal vádolja őt, hogy iférjével kétes helyeken mula-
tozik. Bár ő maga valós személy, viselkedésének reiferencialitása a leveleken 
nyugszik. Az, hogy Katánghyné egzisztál-e, összeifüggő kérdés Katánghy 
egzisztálásnak kérdésével, de nem egyenrangú. A publicisztikai levél hagyo-
mányában általában míg a levélíró valós, addig a megszólított ifktív, és ezek 
viszonya és kérdése a leveleknek nem tárgya többé. Itt viszont a jelentett cse-
lekedetek valóságát is kérdésessé teszi, miközben a névtelen narrátor a saját 
létével és írásával támasztja alá Katánghy létezését, akinek a helyében íródik 
a mostani jelentés.
 A XI. levél karácsonyi különkiadásban jelent meg. A címe: Katánghy 
Menyhért otthon. Vidéki levél. Egy lelkes tudósítót küldtek vidékre, aki leír-
ja, hogyan ifogadják választói és családja a képviselő úr hazatértét. Ez a le-
vél tehát nem országgyűlési jelentés, „csak” Katánghyval ifoglalkozik, bár a 
bonyodalom középpontjában egy Mameluk nevű medve áll. Az olvasó így 
külső szemszögből is betekintést nyerhetett a kérdéses képviselő életébe, léha, 
nemtörődöm viselkedésével szemben itt vidéken mint méltóságteli honatyát 
üdvözlik. Az ünnepi hangulatot tovább ifokozza a Menyhért napra való ké-
szülődés. „Futtaki is ide váratik” – hangzik a jelentés végszava, mivel Futtaki 
a mikszáthi karcolatok szerint az az ember, aki minden jelentősebb esemé-
nyen jelen van.

17  Mikszáth (1988).
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Ez utóbbi már szinte a hírességnek kijáró, rajongói kíváncsiság kielégíté-
sére szolgáló jelentés. Ehhez szükséges volt, hogy először kialakuljon az ol-
vasókban egy jellemrajz Katánghyról, amit leveleinek személyes hangneme 
lehetővé is tett.
„Kedves ifeleségem, Klára,” kezdődnek a levelek, és általában azzal ifolyta-
tódnak, hogy Menyus valamiért mentegetőzik. Vagy azért, hogy eddig miért 
nem írt (nem volt a képviselőházban, lopja az időt) vagy azért, mert egy pesti 
rokon (Terka néni) valami rosszat jelentett róla, vagy pedig azért, hogy miért 
nem ment éppen haza (Wekerle nem ereszt). Majd következik az országgyű-
lés ismertetése egy nyegle, nemtörődöm mameluk (kormánypárti képviselő) 
szemszögéből. A történések helyes, valódi elbeszélésére nem annyira ügyel 
(arra ott következik utána a parlamenti jelentés). A megjelenített közbeszó-
lások sem igaziak, néha más szájába kerülnek egyes mondások, vagy csak az 
anekdota kedvéért találja ki őket. A levelekben sok utalás történik a családra 
és az otthoni viszonyokra, olyannyira, hogy a levelekből szinte az egész csa-
ládifa ifeltérképezhető. Ezeket az utalásokat Mikszáth a későbbi elbeszélések-
ben gondosan ifelhasználja, a neveken nem másít. A kritikai kiadás is külön is 
összegyűjti, és külön részben tárgyalja a rokoni kapcsolatokat, bár szerintük 
két Kristóif is van a családban, az egyikük Klára unokaöccse, a másik a házas-
pár egyik ifa, aki később Pesten állásba kerül. Valójából csak egy Kristóif van, 
az unokaöccs, aki a család nyakán él, ezért Katánghy beajánlja a miniszterek-
nél, és végül maga Wekerle juttatja állásba: ezért találkozhat később ifenn vele 
a levélíró. A vele való beszélgetések bár mindig nagyon személyes hangne-
műek, mégsem apa-ifú közti kapcsolatról árulkodnak, ha pedig róla beszél, 
általában a „lengyelkedéséről” van szó, tehát semmiképpen nem lehet a ifa. 
A levelek utószavában Menyus arról ír, miért nem talált még mindig lakást, 
hogy családja is ifelköltözhessen Pestre. Ezeknek a kiifogásoknak hitelességét 
általában az újság híreivel igyekszik alátámasztani. Érdekesség, amikor egy, 
„a szerkesztőségnek írt üzenetet” is leközöl a lap: 

Hibaigazítás: „Ui.: hozzanak kérem holnap becses lapjukban valami 
ujdonságot a budapesti lakásszükségről”

Ezt a részletet vehetjük úgy, mintha a „gonosz szerkesztőség” nem akarta 
volna érteni a célzást, és nem járult hozzá a hazugsághoz, éppen ellenkezőleg; 
de úgyis, mintha a szerkesztők maguk is kételkednének a Katánghy-levelek 
levél voltában, és nem tudják, mi tartozik a levélhez és mi nem. 
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A levelek megindulásakor az utószó így hangzik:

Ui. Lakást kerestem, de nem találok. Itt különben is alighanem kezdődik a ko-
lera. A világért sem egyezem bele, hogy most ifeljöjj.

Ekkoriban szeptemberben valóban minden nap jelentek meg kolerahírek, 
amik jelentették, hogy vidékről hány áldozatot szedett a járvány, és Budapest-
ről pontosan kiket. 
Október 2-ától néhány napig egy képviselőházi alelnök, Bokross Elek halá-
lával telt meg az újság. Róla szólt a vezércikk, több tudósítás, nekrológ jelent 
meg. Ezekből az derül ki, hogy a ifatalember – mikor éppen családjának ren-
dezte be a házát – leesett a liifaknából, bár a tudósítók, mivel gyanús ügyekbe 
keveredett, úgy sejtik, öngyilkosságot követett el, csak családja miatti tiszte-
letből rendezte így halálát. („A stréberség katasztróifája ez az eset. Tanulság 
mindenkire. S–n.”18) Ezt a ifeltevésüket azzal igazolják, hogy egy bútort – kép-
viselő létére – ő maga cipelt.  A történések körül megjelenő levél utószava a 
következő: 

 
Szállást még mindig nem találtam. Ne is sürgesd, lelkem, mert nem keresek 
most egy ideig, annyira ifelizgatott egy képviselőtársunk szomorú esete, aki (bi-
zonyosan olvastad a nekrológokat) úgy lelte szerencsétlen halálát, hogy szállást 
rendezett a távollevő nejének. - Klári, te már nem szeretsz engem.

K. M.

A következő levél témája pedig az, hogy megválasztják az új alelnököt, Per-
czel Dezsőt. 
A levelekre érkező olvasói reakciókról a szerkesztői üzenetekből van tudo-
másunk. Itt ifolyamatosan kérdezősködtek arról, hogy ki írhatja ezt vagy azt 
az írást, amire az újságból hűen válaszoltak: „Mikszáth Kálmán írja.” „Igenis 
Mikszáth Kálmán írja az országgyűlési leveleket. A másikra nézve is Önnek 
van igaza, Muray Károly országgyűlésről nem szokott írni.” Érkezett próbál-
kozás arra is, hogy valaki Klári nevében írjon az újságba levelet, de ezt sajnos 
nem adták ki, csak az üzenetben írták meg róla a lesújtó véleményt. Vala-
mint valószínűleg valaki lakáshirdetéssel kereste meg Katánghy urat, mivel 

18 S-n. (1893), „Bokross Elek halála”, Pesti Hírlap, 1893, október 3., 2.
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az egyik szerkesztői üzenet a következő volt: „Pepi Nsg.Katánghy Menyhért 
képviselő úr már megnézte azt az üres lakást, de a konyha nagyon sötét. Nem 
teheti, hogy kedves nejét ilyen inifámis konyhára kárhoztassa.” Ezt az üzenetet 
a Kritikai kiadás jegyzetei szerint lehetséges, hogy maga Mikszáth írta. Nem 
egyszeri példa lenne ez tőle az olvasóval való kapcsolatifelvételre.
Mikszáth ez év májusában ifejezte be a ifolytatásokban közölt Kísértet 
Lublón  című meséjét/kísértetkrónikáját A Lublói ember címmel. A Vasár-
napi Ujság a beifejezést egy magyarázó utószóval együtt közölte, Honnan vet-
tem a Kaszpereket?  címen. Itt az író az olvasói levelekre reifektál, akik hol 
érdeklődtek az írás anyaga iránt, hol hibaigazításokat szerettek volna eszkö-
zölni a történelmi adatok eliferdítésére vonatkozóan. Mikszáth közli iforrásait 
és a mese közvetlenebb keletkezési körülményeit, a családi helyzetet, ahol 
Kaszperek, a kísértet mint pedagógiai eszköz volt jelen. Olyan rém, mint 
Krakaci, akitől a gyerekek ifélnek. De ahogy írta a történetét, úgy változott 
a helyzet:

Elég is volt elkiáltani, ha a gyerekek összeverekedtek egymás közt, vagy rosz-
szalkodtak: „Jön a Kaszperek, jön a Kaszperek!” Nagy csönd lett. Összekupo-
rodtak, meglapultak s ifénylő szemecskéiket behunyták. A Kaszperek mindig 
hatott. (…).
Még irtam, a gyerekeknek nem volt szabad bejönni a szobámba s ha megkér-
dezték, „mit csinál az apa?” az volt a ifelelet: 
– „A Kaszpereket írja.”
Hol irja? Most itt irja. Most már meghalt, most már a sirját bontják, most már 
ott ül a pajtán …
 Igy ment ez napról napra. Apródonként megszokták Kaszpereket, megbarát-
koztak vele, utoljára már valóságos családtagnak kezdték tekinteni. 
 Mikor az utolsó ifolytatást vetettem papirra, nagy hercehurca támadt a má-
sik szobában, beszaladok, hát a két gyerek mindenik visszájáról ülve a ifalován 
hátraifelé csapkod az ostorával, hogy a másikat megüthesse…
– „Enyje mordizom adta – kiáltok ifel, – Jön a Kaszperek!”
A mire elmosolyodik a Palkó ifú s zajos örömmel ugrik le a Palkó lováról: 
– „No, csakhogy jön már. Eltettem neki a magaméból egy darab vajas kenyeret.” 
(…) 
 Az elbeszélés megirásával tehát leráztam igéretemet – de nem a bokros teen-
dőket, melyekhez most az járult, hogy uj nevelőt és uj kisértetet kell keresni.
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Az újság e mellé a kép mellé még le is közölt egy ifényképet Mikszáthról és 
gyerekeiről, akik a ifalovon ülnek. Nem sokkal később egy, a szerkesztőhöz írt 
nyílt levél jelent meg az újságban ismét a témáról: 

[Budapest, 1893. május]
Kedves barátom! Miklós!
Ha már mindent közöltél Kaszparekről, még egy kis epizódot hozok tudomá-
sodra erről a csodálatos lublói emberről, aki még az én tollam alól sem akar 
elmúlni, mint ahogy kijárt a sírjából is, sőt az elégetést se vette sokba, most is 
különböző alakban tér vissza, szinte nem bírok tőle megszabadulni. (…)
– Nevelőt méltóztatik keresni.
– Én? Nevelőt? – néztem rá csodálkozva. Nem szóltam én erről senkinek.
– Itt van megírva – s elém teszi említett cikkem e két sorát: „Új nevelőt és kí-
sértetet kell keresnem”.
Zavarba jöttem. Csakugyan azt írtam tréifából. Már éppen mentegetőzni akar-
tam, hogy az csak aiféle írói ornamentika volt, de mégis restelltem, hogy egy 
tréifáért annyit ácsorgott az a szegény ifatalember. Ej, megmaradok a komoly-
ságnál....
– Igen, igen - mondom -– dehát a kísértet hol van? 

Bár a kritikai kiadás19 ezt Mikszáth levelei között közli, mégis az, hogy ez 
a valóságban mennyire volt valódi (magán)levélnek szánva, eléggé kétséges. 
Hogy valóban történt-e ilyesmi, azt sem lehet tudni. Az is lehet, hogy valóban 
ifelkereste a családot egy nevelő, csak a beszélgetés nem volt ennyire anekdo-
tába illő. 
E levelekkel szembeni kétely analóg Paul de Man olvashatatlanság-tételé-
vel, melyeknél a Rousseau-levelek levél-voltát vizsgálja. De Man szerint sem 
a valós, sem a ifguratív olvasási mód beifogadása nem okoz gondot, ifeltéve, ha 
eldöntötte, hogy melyiket választja. Azt, hogy valaki az Új Héloise-t valódi sze-
relmes levelek antológiájaként, vagy ifktív levélként olvassa, maga az olvasó 
dönti el, de ezt a döntést mindenképpen meg kell hozza ahhoz, hogy el tudja 
olvasni. A regény második előszavában található egy ifktív beszélgetés erről: 
„N”, az olvasó nem tudja eldönteni, hogyan olvassa a szöveget, ezért az írót, 
„R”-t egy a szövegek eredetére vonatkozó nyilatkozatra szólítja. R vonakodik 
ezt a nyilatkozatot megtenni, mintha bármelyik módot is választanánk, rosz-
szul választanánk. De ha R megtenné a nyilatkozatot arról, hogy a szövegek 
valódiak, mi igazolja azt, hogy maga a paktum valódi, és nem ifktív?

19 Mikszáth (1961).
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„Az életünket megszámlálhatatlan irományt a reiferenciális autoritásukat 
illető előzetes megállapodás teszi lehetővé: ez a megállapodás azonban pusz-
tán szerződéses, nem pedig konstitutív.”20

Ugyanilyen, a valódi levél kérdésére való többszörös rájátszás található a 
Katánghy-történetekhez írt ifüggelékben. Kezdetben a két történetnek igen 
hosszú címe volt, a második választás történetének a következő: „Nagyságos 
Katánghy Menyhért úr további viszontagságai, a körtvélyesi csíny s végül a 
pénzügyi bizottságba való megválasztása.” – ez utóbbi rész kimaradt az el-
beszélésből, hanem az olvasók követelték ezt a részletet is, ezért egy leközölt 
magánlevél meséli el a történetet. Ám egy magánlevél kiadásával problémák 
merülnek ifel, ezért át kell nevezni azt:

(…) tekintettel arra, hogy Katánghy úr ezen nejéhez intézett levelét ama igen 
tisztelt munkatársunk, ki nekem átadta, egyenesen a Katánghy képviselő úr 
zsebéből lopta, tehát még mielőtt postára adatott és elküldetett volna, sőt még 
a levélmárka se volt ráragasztva, ennélifogva nem is tekinthető még levélnek, ha-
nem egyszerű iföljegyzésnek. Mert mi a levél? Egy egyénnek bizonyos monda-
nivalója, amit egy másik egyénnel közöl. Tehát a közlés sine qua non. Mi tehát 
a tény? A tény az, hogy Katánghy iföljegyzé, miképp jutott be a pénzügyi bizott-
ságba, de még eddig nem közölte senkivel. Eszerint ez nem levél. És én egész 
nyugodt lelkiismerettel közzétehetem, maradván ezentúl is gentlemannek.21

E többszörös, egymásra rakott kérdésifeltevés, a válaszba vetett kétely any-
nyira alapvető, hogy már szinte nem is létezik válasz, csak kérdés. 

20 Man, Paul de (1999), Az olvasás allegóriái, Fogarasi Gergely (iford.), Szeged, Ictus,  275.
21 Mikszáth (1958).
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Előszavak, utószavak, csatolmányok
A Két választás Magyarországon mindkét elbeszéléséhez kapcsolódik egy-
egy előszó (a ifüggelékről már szóltam). De nem csak itt ennyire hangsúlyos 
a jelenléte, hanem Mikszáth más műveinél is megifgyelhető ez, úgymint az 
Kísértet Lublón utószava, az Új Zrínyiász praeludiuma, vagy a Galamb a ka-
litkában előszava. 
Ezek az előszavak nem úgy kötődnek a szöveghez, mint egy gyűjtemé-
nyes- vagy tanulmánykötet elején található – sokszor más szerző, mondjuk 
a lektor – által írt előszavak. Mik akkor ezek a szövegek? Az olvasóval kötött 
paktumok? Szerzői kiszólások? Ha ifunkciójukat tekintjük, akkor más eset-
ben találkozhatunk olyan művekkel, ahol a szövegen belül tölti be valamilyen 
rész a kiszabott ifeladatot. Általában ezek a szövegek a keletkezés mikéntjéről, 
miértjéről, a iforrásokról beszélnek, tehát ifelajánlanak egy olvasási módot, 
hogyan nézzünk az utánuk elkövetkező történetre. De mennyiben nyújtanak 
segítséget ezek a szövegek?
A Katánghy Menyhért képviselő úr viszontagságos élete, kalandjai, szeren-
csétlensége és szerencséje első ifejezete: „Egy ifejezet, mely nem tartozik a törté-
nethez”. Nem is igazi előszó, nem is igazi történet még. Olyannyira nem, hogy 
egy a korban megjelent német ifordítás ki is hagyta ezt a ifejezet, és anélkül 
közölte le.22 Pedig, saját állítása ellenére, ez a ifejezet nagyon is szerves része 
a műnek. Itt az implikált szerző elpanaszolja, hogy az olvasók azt hiszik, ő 
lenne Katánghy Menyhért. Ezen megsértődvén elhatározza, hogy megírja 
Menyus hiteles történetét. Nyomozásba kezd tehát és ifel is sorolja talált doku-
mentumainak iforrásait. 

És hozzáifogtam az életrajzi adatok gyűjtéséhez. Persze, a Katánghy életrajzát, 
ha a Sturm-iféle almanach szokásai szerint járnék el, pár szóval el lehetne mon-
dani, hogy t. i. született 1848-ban, ámbátor 1846-ban született (de az sohasem 
árt, ha az embernek életéből Sturm úr vesz el két esztendőt.) Iskoláit járta Kas-
sán, Budapesten, stb. Már otthon is kitűnő házi nevelésben részesült. (Ahá, 
mint Péchy Tamás.) Az 1884-iki országgyűlésre a borontói kerület választotta 
meg. Tagja a naplóbíráló bizottságnak.
Mindössze ennyit találtam Sturmban. Boldog isten, hogy építsek én meg ebből 
az édes-kevésből egy teljes biográifát? Ezt nyilván maga Katánghy diktálta be 
az almanachba.

22 Mikszáth (1958), , 186.
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(…) Végre egy idős asszonysággal ösmerkedtem meg Budán, aki azt állította, 
hogy rokona Katánghyéknak.
Milyen szerencse! Az idős asszonyság (Terka néni) kitárta tudásának gazdag 
tárházát. Mondott az annyit, hogy redukálni kellett egy tized részére.
(…) És most, miután lelkiismeretesen megneveztem a iforrásokat, az isten és 
a múzsa segítségével megkezdem az életrajzot – méltóztassanak vakon hinni a 
szavamnak.23

Az egyetlen reiferenciálisnak tűnő iforrást, az almanachot a narrátor maga 
hitelteleníti. Terka néni tudásának gazadag tárháza akkor sem lenne erős 
alap, ha valós lenne, de Terka néni létéről csak és kizárólag a levelek ifelelnek, 
de még azok sem, hanem csak a levelek narrátora Katánghy, aki saját bevallá-
sa szerint csak egy dologhoz ért, a beszédhez. 
A Körtvélyesi csíny-nek pedig már az első két ifejezete ifoglalkozik magával 
a szerzővel. Végül a második ifejezet végén ez a megképzett szerző azt állítja 
az egész szövegről, hogy ez „nem valami irodalmi munka, hanem egyszerű 
tudósítás, három riporter adataiból összeállítva.”
Tehát a megnyugtatásunkra (a bizonytalanság eloszlatására) szolgáló „re-
gényen kívüli” részek csak további bizonytalanságokba keverik az olvasót, 
ráadásul a ifolytonosan ismételten bevetett csatolmányok is ifellazítják a szo-
rosnak képzelt műifaji kereteket. Mert végül is minek tekinthető a Két válasz-
tás Magyarországon? Mint tudott, legelőször Nagyságos Katánghy Menyhért 
képviselő úr… elbeszélése jelent meg ifolytatásokban, majd pedig a Körtvélyesi 
csíny egy hosszabb címmel. Ezek önmagukban elbeszélések lennének és mű-
ifajilag jól elkülöníthetők a levelektől, bár Mikszáth életében még együtt adták 
ki őket a levelekkel. A mai kiadások a kritikai kiadás hagyományát követik, 
ami teljesen külön kezeli Mikszáth publicisztikai és szépirodalmi írásait. De 
az mai napig kérdés, hogy együtt a Két választás Magyarországon minek te-
kinthető? A két különálló elbeszélésből összerakott könyv terjedelmében 
már tekinthető kisregénynek. Külön viszont csak két elbeszélés. Mivel egy-
más ifolytatásai, a regények mintájára hívhatnánk ifolytatásos elbeszélésnek, 
de ilyen kategória nincsen. Ez a kérdés hasonlatos az elbeszélésciklusok kér-
désével, és a korábban rokonított Esti Kornél sorozattal. Szegedy-Maszák Mi-
hály Kosztolányi-olvasása során arra enged következtetni, hogy a mozaiksze-
rű, töredékes elrendezésmód a „zárt remekmű lehetetlenségére következtet. 

23 kiemelés tőlem.
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(…) Talán szerencsésebb, ha egy elképzelt mű töredékeinek véljük az Esti 
Kornélról írt történeteket”24 
A levelek példája is mutatja: illúzió az irodalmi és a nem irodalmi szövegek 
közti élesen húzott határ – a vonal ifeletti és a vonal alatti világ. De más részről 
segítséget mégiscsak nyújtanak a szövegek: az együtt, egymás tükreiként ol-
vasható szövegek értelmezik egymást. Egyik helyen ifeltűnik egy motívum lát-
szólag ifunkció nélkül, más kontextusban újra találkozunk vele, értelmet kap, 
vagy pedig átértelmeződik. A szövegek közt az ilyen alakok (mint például 
Katánghy) segítségével átjárhatóságot teremt a szerző, ez viszont az olvasás 
kétiféleképpeni beifejezhetetlenségét is eredményezi. 

Függelék
Katánghy Menyus, akinek saját bevallása szerint egyetlen tehetsége a beszéd-
ben rejlik, az első választás története szerint medikus korában biztató szava-
ival egyszer  ifelébresztett egy halottat (ő az a bizonyos Varga Mihály uram, 
akire a narrátor legelső ifejezetben mint reiferencialitás hivatkozik). Nem sok-
kal azután, miután a narrátor képzelt olvasóival civódva a következő kijelen-
téseket tette: „Nem imponál nektek a halál sem. Hisz az is csak egy tény. S ti 
többre veszitek a iföltevéseket.” 
 A nyelv segítségével való ifeltámasztásra az író egyik leghíresebb – 
szándékosan vázlatokban maradt – művében, az Új Zrínyiászban is van pél-
da. Itt Katánghy Menyhért is találkozik a jeles halottal, bár jelenléte csak ezt 
a művet olvasva mindössze ifelesleges statisztaszerep. Úgy vélem azonban, a 
halottak élőre hazudása Menyus sajátos ifunkciója. Egy műveken átívelő jellé, 
szimbólummá válik ezáltal, különösen, ha az 1899-ben, az Országos Hírlap-
ban megjelent utolsó, általam ismert levelét vesszük. Ez a levél már a vonal 
alatt helyezkedik el, és benne Katánghy egy történetet mesél el két emberről, 
akit egy sírba akartak temetni. Az egyik, dr. Kóczay ügyvéd a jelenben halt 
meg, a másik, Gergely, Zsigmond király idejében. A sírban való veszekedésük 
miatt az ördög haragjában ifeltámasztja őket, de véletlenül a segédördögök 
összecserélik kinek-kinek a korát. Katánghynak alkalma nyílt Gergellyel be-
szélgetni. A ifeltámadáshoz különleges köze volt.
Dolgozatom az ördög szavaival zárom: 

24 Szegedy-Maszák Mihály (2010), „Esti Kornél: olvasás és újraolvasás” In: Sz.M.M, Koszto-
lányi Dezső, Pozsony, Kalligram, 332–333. Kiemelés tőlem. 
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„Azaz, ifolytatják tovább álmaikban az életüket, ami voltaképpen egyre megy, 
hiszen az élet is csak álom. Nem tudtok logikát, ifczkók. Ugy kell lenni, mert 
ugy parancsolom. Menjetek és keltsétek őket ifel: Gergely diák az egyik, Korszay 
Mihály a másik. Dixi.” 25

25 Mikszáth Kálmán (1899), „A Katánghy meséje”, Országos Hirlap, 1899, január 10, 2.
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Melléklet

Jön a Kaszperek” –ifényképmelléklet a Kísértet Lublón utószavához. 1 

1 MIKSZÁTH Kálmán, Kísértet Lublón és egyéb elbeszélések, Légrády test-
vérek, Budapest, 1901, 103.


