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"Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései" dmű kötet új kiadását Praznovszky Mihály
szerkesztő mutatta be

Egész pontosan voltak, hiszen egyikük,
Mikszáth KáLmán száztizenhét, másikuk, Mik-
száth Kálmánné Mauks ILona pedig százkilenc
éwel ezelőtt távozott az élők sorából. A fen-
ti jellemzést Praznovszky MiháLy fogalmaz-
, ta meg ci Mikszáthtól és Mikszáthról olvasott
sok-sók könyv, dokumentum, legújabban pe-
dig "Mikszáth I<álmánné visszaemlékezései"
című, a közelmúltban, az író születésének
százhetvenedik születésnapja - január 16-a
- tiszteletére megjelentetett kötet alapján.
A memoárt - amely először 1922-ben, aztán
.különböző formában még háromszor látott
napvilágot - ezúttal a Mikszáth I<álmán Tár-
saság. valamint több szervezet, cég és ma-
gánszemély támogatásával a Siker Bt. adta
ki. Az ötlet felvetésében, megvalósításában,
a patrónusok felkutatásában, továbbá a szö-
veggondozásban oroszlánrészt vállalt ma-
gára a társaság két balassagyarmati tagja,
Pásztor Sandor illetve Pásztor Sándorné. Az
örökös elnök Praznovszky Mihály irodalom-
történész, szerkesztői minőségében az el-
múlt napokban négy településen - Pásztón,
Szklabonyán, Balassagyarmaton és Salgátar-
jánban - is bemutatta az új kötetet,

A megyeszékhelyen a [)ornyay Béla M(J-
zeumban került sor a könywel való ismer-
kedésre, miután a házigazda intézmény
igazgatója, Shah Gabriella elmondta beszé-
dét id. Szabó István Mikszáth-szobránál a
I<odály Zoltán Általános Iskola előtt. Az ot-
tani ünnepségen elhangzottakra utalt Praz-
novszky Mihály, amikor -azt hangoztatta,
hogy Mikszáthot lehet és kell is tisztelni ..de
mindenekelőtt olvasni kell műveit. Ezvonat-
kozik most a felesége - immár.özvegye, egy-
kori múzsája -által Horpácson papírra vetett
"feljegyzésekre", a közzétett levélváltásokra
is, amelyeknek jószerivel minden sora so-
kat mondhat egy olyan kerban. amelyben
lélektelen bulvársztorik hatják át, alkalma-
sint uralják a nyilvánosságot. "Ez a könyv.
Miks~áth özvegyének konvve. a köLtő'hitvesé-
nek könyve. ÁLdozat. szeretet van benne, ne-
mes odafigyeLés mindenk! iránt. ki szivénez
közeL voit.:" - írta az első kiadás - a jelenle-
gi változatban is olvasható - bevezetőjében
Rubinyi Mózes irodalomtörténész. Hasonló-
kat érez a nógrádi lokálpatrióta Praznovszky
Mihály is, aki büszke arra, hogy Tolnay Klá-
ri is Mohorán nevelkedett és - rnicsoda ta-

lálkozás! - pályája végén felolvasta a rádió-
ban Mauks Ilonka emlékiratait. Az új kiadás
utószavában így fogalmaz Praznovszky Mi-
hály: "E sorok írója a könyv első [elé; a há-
zasság történetét tartja rendkívül izgaLmas-
nak: a megismerkedés, az udvarLás, a tiLtás,
a száktetés, a boLdog-boLdogtaLanság, az el-
vesztés és az újra kötött házasság történetét.
ez nem fiLm, ez vaLóság. Szines, érdekes, köny-
nyes, megmosoLyogtató. Két fiatal szereime,
kiadelme egymásért és a boLdogság megta-
(áLásáért. Hogy aztán Mikszáth beváLthassa
ígéretét. hűséges társa meüet: a magyar iro-
daLom Legfényesebb csil/agai közé emetked-
jen. Ez a könyv, haLhatatLan, maradandó at-
kotds, meri amírőL szóL, az is haLbatatLan." Mit
sem von le a kötet értékéből az a feltétele-
zés, hogy esetleg a Mikszáth-rajongó ifjú Ru-
binyi Mózes szerkesztőként "segített" a nem
író Mauks Ilonának a kor, a körülmények, a
nógrádi, a mohorai közeg hangulatos és Mik-
száth személye hiteles megörökítésében.
Praznovszky Mihály a könyvbemutatón - s

néhány nappal később a "Gondolat:Jel" című
rádióműsorban Tarnóczi LászLónak adott inter-
jújában - kiemelte a visszaemlékezések egy-
egy motívumát. Elmondta: Pásztón a Mikszáth
Líceumban - éppen Mikszáth és Mauks Ilonka
szerelme kapcsán - azt tanácsolta a fiúknak,
hogy tanuljanak meg udvarolni, a lányok pe-
dig igényéljék a széptevést. De lehet okulni
abból a keserves küzdelernböl, élni akarásból
kitartásból is, ami Ilonkát, nővérét, Nelkát és ~~a mindig bizakodó, reménykedő anyjukat az ~
apa Mauks Mátyás- földbírtokos. ügyvéd, Mik- :;;
száth "főnöke" e batessagy armati szolgabírói §
hivatalban - halála után mohorai .rnagányuk"
éveiben jellemezte. Mauks Ilona visszaem-
lékezéseiben tükröződik egy XIX.századi ne-
mesi vármegye közélete; felsejlenek "egy las-
san elmúLó viLág utolsó pillanatai is." Megrázó,
.ahogyan a "Reám szakad az ég" című zárófe-
jezetben Mikszáth I<álmánné leírja férje halá-
lát és temetését alig néhány nappal a negyve-
néves író jubileum után. Utolsó mondatként
Seholtz Gusztáv püspöknek az Akadémián el-
mondott szavait idézi: "Úgy mentél el a Ieq-
nagyobb dicsőség kbzepette, mint ILLéspróféta
lánqszekéren, elevenen az égbe. " Cs, B.


