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Aszélkakas

ok találgatást és szóbeszédet ki-
váltó kiadvány bukkant fel 1878

június első napjaiban a budapesti könyv-
kereskedésekben. A politika svindlerei
címmel megielent dolgozat már a bo-
útőján is félreérthetetlenül igyekezett
jelezni, milyen célzatta| készült:
,,Fény- és árnyképek. Vólaszul II-ik
Kákay Aranyosnak >Tisza Kálmán.
Politikai élet- és jellemrajz< című
könyvére." Ha a röpirat szándéka
egyértelmúnek mutatkozott is, szer-
zőjének kiléte azonban homályban
maradt. A címlapon ugyanis ez állt:
lrta: Ifjabb Kákay Aranyos.

A fény- és árnyképek műfaját Ma-
gyarországon Kákay Aranyos álnév
alatt Kecskeméthy Aurél, a kor híres
publicistája, Széchenyi Istvárr ben-
sőséges barátja honosította meg a múlt
század 60-as éveiben; s ettől kezdve
csipkelódő hangú, képviselóházi jellem-
és típusrajzokat adó röpirata és maga
Kókay Aranyos iálnév is iskolát terem-
tett. Az 1870-es évek második felében
ifjú Ábrányi Komél ellenzéki zsuma-
liszta - Kecskeméthy halálát éppen
csak kivrárva - Kákay Aranyos No. 2
elnevezéssel adta közre Ujabb, or-
szággyűlési fény- és árnyképeit. lrbtá-
nyi a Kecskeméthy-féle típus-karikatú-
níkat a napi politika szintjére rántotta
vissza, hiszen gínytajzu kizá,rólag

kormánypárti, főként jelentéktelen, de
név szerint említett, élő alakokat idéz-
tek meg és nevettettek ki.

Nem egészen egy évvel ezltán,
1878-ban látott napvilágot a Kákay
Aranyos No. 3 jegyezte Még újabb
íénry- és árnyképek címí füzetke.
A Pesti Napló, amelynek szerzői gár-
dájába tartozott, nyomban ingerült és
rosszízű tulajdonjogi áskálódással és
fenyegetőzéssel támadt az űj kiad-
ványra és szerzőjére: ,,Kákay Aranyos
No. 3. Nem azért írjuk e két nevet egy-
más mellé, hogy összehasonlítsuk, ha-
nem azért, hogy megkülönböztessük,
mivel Kákay Aranyos No. 3 erőnek
erejével Kákay No.2-nek akar látszani,
s azt hiszi, hogy a név teszi az írót...
Miután tehát a dolog félrevezetést cé-
loz, figyelmeztetni kell a közönséget,
hogy jól nézze meg a számot, mely a
Kákay Aranyos név előtt vagy után áll;
megjegyezvén, hoqy 2-ik Kákay Ara-
nyos írta a múlt évben oly na7y szen-
zációt szült >Országgyűlési fény- és
árny kép e k- < et, 3 -ik Kákay Arany o s p e -

dig ennek hatása alatt írt utánzatokat,
melyek a Budapesti Napilapban jelen-
tek meg, s most külön is kiadattak.
Szerzőjük a saját érdekében helyeseb-
ben jár el, ha az utánzással nem hívja
ki az összehasonlítást." A Pesti Napló
kirohanását követő napon aztán a nagy

olvasottságnak örvendő Fővárosi La-
pok szerkesztője, a jó nevű újságíró,
Vadnai Krároly a kötet recenziójáhan
keresetlen egyszerúséggel fedte fel a 3.

számú Kákay Aranyos-rejté|yt: a hatá-
tozottan ellenzéki álláspontú árnyké-
pek szerzője Mikszáth Kőlmán, nőgrá-
dihazafi.

,,,4, zsarnok alszik, és nem lehet föl-
ébreszteni. A nemzet géniusza tüzes
vassal égeti - és meg sem mozdul. Tö-
viseket szurkál testébe, s az alvó ördö-
gi kaján arcával visszamosolyog rá." -
kja az 1878-as Tisza Kálmán álma
című cikkében.

A mamelukok halála című írásában
pedig: ,",4 Tisza lelkiismerete álló tó:
p o sv ány, me ly nyug o dtan, moz dulatla-
nul fedi el az alján összegyűlt piszkot.
Az nem fog megmozdulni. Vagy arra
gondoljon, hogy ez a föld, mely iránt
hóládatlan volt, fo g tudni lenni bosszú-
álló s kiveti csontjait kebléből a kárho-
zatnak? ... Aztán, ha kiveti is csontjait a
hazai föld, nem lesz baj belőle. Legfel-
jebb összegyűjti valaki, s suvixot gyárt
belőlük: s a késő kor osztrák miniszte-
rei (ha ugyan lesz még osztrák biroda-
lom) a csizmájukat fényesíthetik vele,
Halva is az lesz, ami élye volt,"

Ha Mikszáth ilyen, ekkoriban írt
jellemző kijelentéseit, példabeszédeit
olvassuk, nyilvánvaló, hogy Vadnai
megállapítása Mikszáth hatátozott
ellenzékiségéről egyáltalán nem ne-
v ezhető túlzásnak, a miniszterelnökkel
szemben táplált ellenszenve diktálta
mondatok pedig a becsületsértést sú-
ro|ják. Hozzátehetjtik azonban, hogy
ez a közlés a kor átlagemberét, de még
az íjságíró-tátsadalom nagyobb részét
sem hozhatta különösebben lázba.
Az ellenzéki Mikszáth Kálmán neve
ugyanis - egy szűk körön kívül - ek-
koriban még alig-alig volt ismert.

Arra szinte mindenki emlékszik,
hogy Mikszáth A tót atyafiakkal és A jó
palócokkal robbant be a magyar iroda-
lomba, de azt mát kevesebben tudják,
hogy Mikszáth csak az 1881-1882-es
években, azaz közel tíz évnyi fizikai,
lelki és egzisztenciális megpróbáltaüís
után jutott a sikerhez. Pedig sóvárgó
ambíció ffitötte és jóformán semmitől
sem riadt vissza.Történelmi tarokkparti (Ferraris Artúr festménye)
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másrészt az ún. második fúzió-
ban összeálló ellenzék, azaz a
politika svindlereinek egyesü-
lési próbálkozásai ellen támadt.
Mikszáth azt állítja, hogy az
egyesült ellenzók összefogása
ktzárőlag a hatalom megszerzé-
se miatt történt, s tagjaik nem
valamely kidolgozott elv alap-
ján, a közérdeket képviselve
csoportosultak a politikai egy-
ségbe, hanem pusztán személyes
érdekeiket kív anjzk érvénye síte-
ni: ,"4,z eqyenesen Tisza ellen
>Nem Tisza Kálmán< pro7ram-
mal megalakult habarék-pórt
pedig politikai svindlerek, erköl-
csi halottak és nagyravágyó
üresfejek zagyvaléka, nem pedig
a maqyar nemzet politikaját a
magyar nemzet politikájával el-
l e nőrző opp o z íc i ó." Ellenröpira-
ta ezenkívül Tisza l(.álmán mi-
niszterelnököt pedig nemhogy
megvédi, de szinte nemzeti
hőssé emeli: ,,...Mert hiszen,
mondom, akadtak, akik Kossuth-
ra is ráfogták, hogy a nemzetet
megcsalta: - de azért se II-ik
Kákay Aranyos, se a hírlapok
összes kórusa nem dobja ki Ti-
szát a nemzet szívéből, mint
ahogy ő nem dobja ki szívéből a
nemzetet soha.., Tisza Kálmán
egyénisége a maqyar nemzet po-

litikaja; Tisza Kálmán politikája a ma-
gyar nemzet e gyénisége."

Semmi kétség nem fér hozzá: ez is
Mikszáth múve. 1878-ban, Mikszáth
legvadabb ellenzéki korszakának ide-

jén tehát, nem is nagyon titkolva
szer ző sé gét, v aló színíle g miniszterel-
nöki rendelésre, igazi bértollnokként ír
meg egy Tiszát tisztázó és hérosszá
emeló ellenröpiratot, s ront neki a saját
politikai meggy őződését is hangoztató
ellenzéknek, főként az egykori Deák-
pártnak - a kormánypárt védelmében;
esetenként - s ez alegvisszatetszőbb -
erkölcsi ítékezéstől sem riadva vissza:
,"Azok pedig, akik Tisza Kálmánt elv-
feladással vádolták, egy egészséges
parlamenti pórt képződését lehetetlen-
né tették azáltal, hogy vagy nem bírtak
elvek színvonalára soha emelkedni -
vagy pedig olyanok voltak, mint a szél-
kakas és a politikai áramlat legcseké-
lyebb légváltozásánál meggondolatla-
nul állást - elvet - cseréltek."

A baj csak az volí, hogy Mikszáth
esetében nem volt mit cserélrri. Álása
ugyanis nem volt, a röpirat pedig még-
sem tetsáetett Tiszának, hiszen eszébe
sem jutott szerzőjét magákoz édesgetni,
s fóként nem ifllást kí,nálni neki. Mik-
száthreményei ráadásul abban is csalat-
koztak, hogy a vállalkozás pénzigyi
téren majd beüt, mint ahogy az már a
Rudnyánszkyhoz írt levélből is kivi-
1áglik.

Csak jó pfu év múlva, egy állam-
pénzbő| tánogatotí, igazi nagy magyar
ííők által összehozott népnevelónek ki-
kiáltott ponyvasorozat, s leginkább két
leghíresebb elbeszélésgyűjteményének
megszületése állította ki végül belépőjét
az trodalmi és politikai közéletbe. Mik-
szátlnakmég vrámia kellett. Ez az elvíe-
len felkíniálkozás nem volt más, mint
sok hiábavaló hűhó - valóban semmiért.
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Tisza kálmán

Az egyik, az irodalomtörténetben
sem olyan túl régen tisztázott kínálko-
zó lehetőségről 1878. június 1l-ikéről
kelt levelében Mikszáth ifj. Kákay
Aranyos aláírással így panaszkodott
kőlíőbaíátjának, Rudnyánszky Gyulá-
nak: ,,Legújabb röpiratomból, a >Poli-
tika swindlereiből<(!) 10 ezer példányt
rendelt meg Tisza, l ft 60 krjával szét-
osztandó, a választásokra. Most éjjel-
nappal nyomjók. Khón vagyonra tett
szert vele, s nekem 80 ftot adott érte..."
Egyáltalánnem csoda, ha értetlenüt ál-
lunk e levél előtt, s nem járunk messze
az igazságtól, ha sötét rejtélyt sejtiink
mögötte.

Az történt ugyanis, hogy még
ugyanebben az évben a Még újabb
fény- és árnyképeken kívül Mikszáth
egy másik röpiratot is írt, a már emlí-
tett A politika svindlereit. A pamflet
felháborodott válasz egyrészt ifi. ÁU-
rányi Komél Tisza Kálmánt támadő
gűnyrajzára, amely a miniszterelnököt
svindlemek, azaz csalónak titulálta,
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A Parlament épűlete a század első éveiben
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