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Tömörkény István 
 

Mikszáth-relikviák 
Illusztráció: Szabó Enikő 

 
A múzeumi „posta”, már ahogyan a hivatalosan érkező külde-

ményeket nevezni szokás, ugyancsak különféle dolgokat tartalmaz. 
Csak abban egyféle, hogy jókora mennyiség szokott lenni. Füzetek, 
folyóiratok, lapok, könyvadományok. Azután a kereskedők árjegy-
zékei, amikben a könyvtől s képtől kezdve kitömött állaton és ma-
dártojásokon át a porszívógépig és tűzoltóminimaxig mindenféle el-
adható dolgot ajánlanak. Valamely Dél-Amerikában utazgató földink 
onnan való papírpénzeket küld emlékbe. Egy másik, mérnökföldink 
Mexikóban dolgozik, onnan küld kőeszközöket, amiket az indiánok-
nál szedett össze. Meg ilyesmik. Kedves és szeretetteljes dolgok, a 
szülővároshoz való ragaszkodásnak a jelei onnan a messzi idegenből. 
Azután különféle levelek, csodálatosan tarka-barka tartalommal. 

A női kézírású levél azonban ritkaság az ilyen „hivatalos” papi-
rosok között.  

Nemrégiben mégis ott volt a postában egy női levél, amelynek a 
borítékján már meglátszott az asszonyírás. Ugyan mi van benne? Kí-
váncsian bontom fel, de le is kapom hirtelen a fejemről a házisapkát: 
özvegy Mikszáth Kálmánné írta a levelet. Mi van benne? Az van 
benne, hogy Mikszáth-relikviákat ajánl fel a múzeumnak, csak men-
jek értük. Szeged volt az ő otthona – írja az úrnő az elszomorodott 
hangú levélben –, azt hiszem, a legintimebb tárgyainak az a megil-
lető helye. 

Ha kellenek. Hát hogyne kellenének. Megyek is értük azonnal… 
Kis tér. Csendes tér. Íróembernek való lakóhely. A házak körü-

lötte magasak ugyan, de mégis ráillik a Mikszáth-lakásra, pedig ma-
gas háznak az emeletén van, a régi mondás, hogy parva domus, 
magna quies. Kis ház, nagy nyugalom. Itt csendben lehetett írni, a 
bűbájos történetekbe nem csilingelt bele a villamos. Ezen a helyen 
meglátszik, hogy ez ki volt keresve. Egy különös kis, elvonult he-
lyecske, nem szűk utca, hogy az égi játékos bárányfelhőket elfogja a 
szemtől a szemközt való bérkaszárnya. 
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Az emeleten tágas szobák. Itt lakott és írt Mikszáth. A tágas 
szobákban egy magas termetű, szomorú ősz asszony. A sok vidám 
történet és ötlet születési helyén most nagy csend honol. 

Elfogódottan köszönök be, bár vártak már, mert előre megírtam. 
E-vel valóan kezdek beszélni, de ez nem sokáig tart. Mikszáthné is 
teljes palócos akcentussal beszél, itt hát nem fogják lenézni a szegedi 
dialektust. 

– Költözködök, megyek. A fiúk családot alapítanak, mit csinál-
jak én itt most már. Elmegyek haza, majd ott fákat ültetgetek. Olykor 
fellátogatok. Élek az uram emlékének. Itt oly szomorú lenni. 

Az asztalokon ládaforma, üvegfalú tartályok vannak, bennük 
sok apró tárgy. 

– Emlékek – mondja. – Az uramtól. Egy-egy a fiúknak. Azután 
nagyobbszámú tárgy az akadémiának. 

Egy kis szobába me-
gyünk. Ez volt Mikszáth há-
lóhelye, egy ablaka szolgál a 
térre. Itt vannak a nekünk 
szánt tárgyak is, hozzávaló 
üvegszekrénnyel. A szék, 
amelyen dolgozni szokott, 
írótollak, kézirat, szegedi 
vonatkozású dolgok, azután 
élete utolsó napjaiból való 
tárgyak. Amik a halál órája 
előtt a környezetében voltak. 
Ott egy ezüstnyelű bot, már 
nem is tudni, melyik tiszte-
lője meglepetése, az ezüstje 
tölgyágat ábrázol, a végébe 
R. Gy. betűk vannak vésve. 
Egy könyv, amelyet halála 
estéjén elalvás volt írta. A 
címe: A szépprózai elbeszélés a 
régi magyar irodalomban. 
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Ím ott egy irgalmatlan nagy szegedi halbicska. Amott a kedvenc 
pipája. Közönséges selmeci cseréppipa, aminek darabja egy hatos. 
Hajlott csutorájú egyenes szárat használt hozzá, ez meg alighanem 
kassai gyártmány. Ennek sem drágább a darabja egy koronánál. 
Azután dohánypaklik, megkezdve. Apró, kicsi zöldpiros paklik, 
ahogy a trafikban kaphatók. Rá van nyomtatva a paklira: Kanaszter-
dohány. Ára 14 fillér. Íme egy darab karakter Mikszáthból, ami töb-
bet mond, mint egy irodalomtörténeti könyv valamely fejezete. A 
nagy író egy fényes karrier magaslatán is ott maradt a hatosos pipá-
nál, a koronás szárnál, a hétkrajcáros dohánynál. Ha élne most, 
mintha hallanám, hogy mondaná: mert, öcsém, nem az a jó, ami 
drága, hanem amit megszokott az ember. 

– Egyszerű volt – mondja Mikszáthné –, mindenben nagyon 
egyszerű volt. Olyan egyszerű, mint maga. 

Ekkora dicséret még nem jutott életemben osztályrészemül. 
Nem is illik, hogy ide írom, mégis ide írom. Most úgyis a szomorú 
aktusba beleröppent Mikszáth vidám lelke, s egy percre a humor 
csillogó napfénye töltötte be a kis szobát. Ott van a gyertyatartója is, 
a félig égett gyertyával, ahogyan utoljára elfújta. Azaz, hogy nem 
fújta el, mert nem szokta elfújni. Ott van Beöthy Zsolt könyve mellett 
egy másik könyv is: apró elbeszélések az amerikai kivándorlók életé-
ből. Beöthy könyve kötetlen és jól megtépett, ami azonban nem baj, 
mert régi igazság, hogy az a könyv jó, amelyik rongyos. A másik kis 
könyv vászonba van kötve s mint könyvtárkezelő ember, hivatalos 
borzalommal állapítom meg, hogy tele van a táblája gyertyapecséttel. 

Mikszáthné úrnő magyarázza: 
– Ezzel oltotta el a gyertyát. Látja, ebben a szobában nincsen se 

villany, se légszesz. Nem engedte bevezetni. Nem kellett neki sem-
miféle modern újítás. Azt mondta, hogy a találmányok kora bezárult 
a gyertyakoppantóval. Csak gyertya mellett olvasott az ágyban. S ha 
elálmosodott, ezt a könyvet rátette az égő gyertyára és ezzel oltotta 
el. 

Ez valóban egészen természetes eljárás. Nézzük tovább a tár-
gyakat. Minden milyen csodálatosan egyszerű. Az írótollak krajcáro-
sak, a kéziratpapír vékony, a vizesüveg egy hatosos, az ivópohár a 
négypénzes gyártmányokból való.  



 4

Rakom össze a holmikat, s behozom az előszobából a táskámat. 
Mikszáthné a táskára néz s megrettenve kérdi: 
– Hát elviszi? 
– El. Ha a méltóságos asszony megengedi. 
– Igaz, igaz – sóhajtja. – Hiszen én magam kértem, hogy jöjjön 

értük… Most mégis milyen nehéz tőlük megválni. 
Ez bizony nem más, mint szívszaggatás, az ősz úrnő kék szemei 

megtelnek könnyel. Ezen azonban már most át kell esni. 
Pakolászok. (Jaj, hogy össze ne törjön!) De hiszen éppen azért 

akarom magam vinni azt, amit lehet, hogy ügyeljek rájuk, mint a hí-
mes tojásra. Apránként a táskába kerülnek a relikviák. Mikszáthné 
úgy nézi a táska mélyébe való eltűnésüket, mintha a lelkéből tépdes-
nék le egy-egy darabot. 

Elköszönök. A kezemben a bot meg a pipaszár. Az utcán a ko-
csis kérdezi: hová? A Nyugatihoz, a szegedi gyorshoz. Mondja a ko-
csis, hogy hiszen az csak harmadfél óra múlva indul. Nem bánom én, 
akármikor indul, csak legyünk ott az állomáson, mert mi történne, ha 
valamiképpen a botot meg a pipaszárt elveszíteném? Hogy mernék 
akkor hazamenni? Csak legjobb lesz azt az állomáson kivárni, mikor 
a nagyfuvarosok fogata előáll. 

Idő múltán elő is áll. A szokásos indián ostrom a kocsik ellen, 
erős csatakiáltások: nagyfuvarosék valóban igen jól értik 
megmásítani azt a fizikai törvényt, hogy egy helyen egy időben csak 
egy test férhet el. Nem baj ez no különben. Ha annak idején a császár 
kedvéért ácsoroghattam itt meg ott, akkor ezt most is meg lehet 
tenni. Csak a táskákat kellene berakni valamely szakasznak a 
hálójába. Megkísérlem, de már ott nők és fiúk helyezkedtek el.  

– Kérem – mondják ijedten –, itt már nincs hely. 
– Hisz nem is akarok én beülni, csak ezeket a táskákat… 
– De kérem, amikor arra sincs hely. Tele vannak a hálók… 
– Kérem, nagyságos asszony, Mikszáth Kálmán relikviái vannak 

ezekben a táskákban. 
Egy fiú, olyan hetedik-nyolcadikos középiskolás lehetett, bol-

dogan, lángra gyulladt szemekkel ugrik fel ülőhelyéből: 
– Tessék ide adni, bácsi… 
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Jegyzetek 
 
relikvia – ereklye, emléktárgy 
tűzoltóminimax – tűzoltó készülék 
intim – nem a nyilvánosság, nem a nagyvilág elé való 
palócos akcentus – palócos kiejtés;  
palóc – a magyar nyelvterület északi részének jellegzetes nyelvjárású lakossága 
csutora – csontból készült szopóka a pipaszár végén 
kanaszterdohány – közönséges pipadohány és szivarfajta a múlt század végén 
karakter – jellem 
karrier – sikeres pályafutás 
aktus – művelet 
légszesz – világító gáz 

                
    

 


