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Érdekes és magára is jellemző megjegyzéseket tett egyszer 
Mikszáth az írók tárgyválasztásáról. Úgy találta, hogy emberei 
háromfélék. Vannak, akik meg tudják látni az alkalmas anya
got az életből s azt még jobbá teszik tollúkkal. Ezek a nagy 
írók. Azok, akik felismerik az alkalmas anyagot, de egy kicsit 
elrontják, még szintén jó írók. A legtöbb író arról nevezetes, 
hogy hidegen megy el az anyag között, melyet föl kellene 
eleveníteni, sőt bizonyosra lehet fogni : ha negyvenkilenc jó 
tárgy állna előttük s egyetlen kevésbbé alkalmas — ehhez az 
ötvenedikhez nyúlnának. Az íróra tehát az jellemző igazán, 
hogy milyen tárgyakat dolgoz fel, mert bizonyos ügyességet 
a komponálásban és előadásban sok ember megszerezhet, de a 
jó tárgyakkal sohasem lesz tisztában. (Hl. 4. 117— 118. I.)1

Mikszáth itt maga figyelmeztet arra, hogy a róla alkotott 
ítéletünkben is különös tekintettel kell lennünk az ő egészen 
egyéni és minden más elbeszélőnktől elütő sajátos tárgyaira. 
Amikor egyszer megkérdezték tőle, melyek a legkedvesebb 
olvasmányai, többek között ezt válaszolta: «A históriákat, 
meséket szerettem s minthogy beteges, elkényeztetett s álmat
lanságban szenvedő gyermek voltam, a falu kitűnően mesélő 
embereit apám odarendelte vagy fogadta az ágyamhoz, akik 
egész éjjelen tartottak kísérteties és mindenféLe tündér-törté
netekkel, míg csak el nem aludtam». (HL 1. 270. 1.) Gyermek
kori benyomásainak emléke, a históriákhoz és mesékhez való 
soha meg nem szűnő vonzalma végig kíséri egész életén s gyakran 
elevenedik meg írásaiban. Némelyiknek a hatása folyton 
a nyomában van. Különösen sokat foglalkoztatta Brunszvik 
históriája.1 2 Apja sokszor mesélt róla a hosszú téli estéken.

2

1 Mikszáth müveinek két gyűjteményére utalunk: az Összes művekre, 
jelzés nélkül, itt tehát az első szám a kötet, a többi a lapszáma, és a 
Hátrahagyott iratokra. HL jelzéssel.

2 Erről a históriáról bőven szólnak: J. Feifalik, Sitzungsberichte d. 
kai seri. Akad. d. Wissensch. Phil.-Hist. Cl. XXIX. 1858. 83—97. 1. XXXII. 
1860. 322—331. 1., W. Seehaussen: Michael Wyssenherres Gedicht. 1923. 
Germ. Abh. 43., Katona Lajos IT. 1912. I. 330. s k. 1., Bleyer Jakab EPhK. 
1916. 666—667. 1.
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«Nem ment ki sohasem az eszemből — írja Mikszáth — még 
mikor latin diák is lett belőlem, és csak alkalomra vártam, 
hogy én is azonképen neki induljak a világnak oroszlános 
címert szerezni a királytól.» (A  pusztuló nemesség. 11. 162. 1.) 
Valahányszor színházba ment, mindig eszébe jutott az az 
előadás, amelyet otthon gyermekkorában látott egy pajtá
ban. Az tetszett neki a legjobban: a hős Brunszvik király 
históriájából volt összetákolva. Fiatal, fogékony lelke egyszer 
lobbot vetett, s elszökött hazulról, hogy elbujdossék a nag} -̂ 
világba, előkelőbb címert keresni, épúgy, mint Brunszvik király. 
Az igaz, hogy gyermekkori elhatározására nagy befolyással 
volt az a körülmény is, hogy otthon eltörte anyja kedvenc 
korsóját. (Hí. 7. 3—4. 1.) A Két koldusdiák Pistájának is a 
híres Brunszvik vitéz jár az eszében, (31.27.1.) és Suska Mihály 
szintén arra törekszik, hogy olyan hős legyen, mint amilyen 
valaha Brunszvik király volt. (Hl. 9. 145. 1.) Máskor meg a 
Szép Méluzina históriája1 támad fel emlékezetében. Diákkorá
ban szállásadó gazdájától, Dobos bácsitól, kért tanácsot irodalmi 
műveltségének megalapozására. «Hűm, fiam. Hát itt van a 
Méluzina históriája. A feleségem olvasmány-könyve, olyat nem 
evett még a professzorod sem. Ha azt elolvasod, okosabb leszel 
a sárospataki püspöknél. A feleségem tizenkilencedszer olvasta 
a múlt télen és már is nincs maradásom a megnövekedett 
elméjétől, mire a huszonötödikszer kérődzik végig rajta, meg
lásd, a kassai káptalan is odább költözködik a tőle való tar
tózkodásban». Szót fogadott, elolvasta Meluzinát, s ez fölébresz
tette benne az olvasás vágyát. Ez a szép hölgy vitte be az iroda
lomba. (Rogy lettem én író. 26. 140. 1.) Gyakran emlegeti a 
Sibilla sorsvető- és álommagyarázó könyvet,2 (Különös házasság, 
1. 169. 1. Jókai Mór élete, 18. 62. 1. A Noszty fiú esete, 1908. I. 
124 1.) melynek nagy volt a népszerűsége minálunk is, aztán 
Pokolköi Vendelig a XV III— XIX. század fordulóján divatos 
német rémregény leghírhedtebb példányát, s Genovéva histó
riáját,4 amelynek emléke a Rákosi Jenő, Szabolcska és Tömör
kény emlékezetében5 is megmaradt. «Sokszor kell ám olvasgatni, 
tanulmányozni — mondja Fiséra bátyó, aki nagy ember, okos 
ember. — Terringette, a télen olvastam huszadszor ,Zah’ Klárát. 
Tyű! Az aztán a szép história! Még a haja szála is feláll 
tőle az embernek! Hát még Pokolkői Vendel, vagy Genovéva

1 A Szép Méluzina- tárgyról 1. M. Novack: Die Melusinen sage. 1886. 
Heitz-Ritter: Versuch einer Zusammenstellung der deutschen Volksbücher 
1921. 125—131 1.

2 V. ö. Majläth Béla, Magyar Könyvszemle 1887. 1—46 1.
3 Szóltam erről az indítékról: EPhK. 1913. 587 s k. 1. és Ung. Jahrbüchei 

1928. 64. 1.
4 Tárgyaltam a históriát. IK. 1929. 1—2. f. (IF. 34. sz.)
5 Gyalui Farkas: Legkedvesebb könyveim. 1902. 84. 134. 148. 1.



5

s több eféle mű! Hjah! Ész kell abhoz, hogy az ember meg
értse, felfogja». (HL 9. 29. 1.) A múlt század második felében 
Európa-szerte elterjedt Ubrik Borbála1 krakói karmelita apáca 
ponyván keringő rémes históriájának emléke is többször beszö
vődik Mikszáth jellemző színei közé. Pongrácz Istvánnak a 
szokatlan csendességben az a sajátságos gondolata támad, hogy 
a világtól el van zárva s éhen kell vesznie, mint a befalazott 
apácának; (Beszterce ostroma. 4. 145. 1.) Kupolyi uram szintén 
oly elhagyatottnak érzi magát, mint egykor ama szerencsétlen 
fehérszemély, Ubrik Borbála. (Kisebb regényeit. 8. 49. 1.) A falu
végi házról a nép képzelete azt tartja, hogy annak a híres 
Ubrik Borbála apácának vették meg az esztergomi kanonokok. 
«Az jön ide lakni az új fundusra. Jaj, kérem alásan nagyon 
furcsa szép történet az. Nem tetszett látni lefestve a képes 
könyvben ?» (Hl. 18. 264. 1.)

Ezeket az ,ismeretségeik, igénytelen ,viszonyaik, amelyeket 
a Szép Meluzinával, a mindentudó Sibyllával, az ártatlan 
Genovévával s más névtelenekkel kötött — nem voltak ezek 
előkelő delnők, elegáns csillogó kosztümökkel, nem vetettek 
arra is némi fényt, aki vele érintkezik — egész életén 
át gondosan ápolta és befolyásuk alól magát az egyszerű 
jelentéktelen tárgyak szeretedében soha kivonni nem tudta. 
Mindig ott volt mellette Dobos bácsi meg Pisera bátyó, vala
hányszor megfogta a tollat. (26. 140— 141. 1.) Sok örökkévaló 
népies tárgyat lesett el tőlük, és szavuk járásából azt is meg
tanulta, miképen kell érdekfeszítően, lebilincselően, a magyar 
nép megkapó anekdotás stílusában mesélgetni. Különös adott
ságú lelke felfogott és sok gyönyörűséget nyújtó művészi 
élménnyé formált minden népies gyökerű különleges tárgyat. 
Nincs még magyar író, az egy Arany Jánost kivéve, aki oly 
sokra tudta volna becsülni s oly művésziesen értékesíteni a 
régi naiv históriákat, mint Mikszáth Kálmán. A magyar nép
mesék világa, az Ezeregyéjtszaka s a Gesta Romanorum vissz
hangja ismételten felcsendülő indíték írásaiban. Az utóbbi, 
amely századokon át népünk érdeklődését is lekötötte, íróink 
közül senkire sem tett oly nagy hatást, mint őrá: nyolc 
története elevenedik meg humoros szemléletű feldolgozásában. 
Ezenkívül régi mesealakok, híres mondák, messzi ágazó népies 
tréfák s gazdag vonatkozású vándortárgyak vetődnek elénk 
regényeiben, novelláiban és rajzaiban, sokszor önállóan, máskor 
csak az elbeszélés fonalára aggatott részletekként vagy emlé
keiből feléledő futó vonatkozásul beszőve. Nagyrészt anekdota
tárgyak ezek. Belőlük egy kitűnő megfigyelő, nagy humorista 
és páratlanul mély kedély eredeti egyénisége mosolyog ránk. 1

2*

1 Kiadásait 1. Hayn-Gotendorf: Bibliotheca Germanorum erotica et 
curiosa. 1912. 3. k.
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Mikszáth Kálmán, a legnagyobb magyar anekdotázó, különös 
kedvvel és hajlamossággal vonzódott mindahhoz, amiben a 
humor megcsillant és szikrát hányt, kincseket szedett ki az 
anekdotából és a művészet magaslatára emelte rendkívül 
sokra becsült műfaját. (Hl. 2, 39. 1.) Bearanyozta a hitvány 
cserepet, amelyet az útszélen megpillantott, felfogta és meg
örökítette a sírból kísérteni járó sziporkákat s az élet fűszerévé 
tette a tréfát. (Hl. 6. 187— 189. 1.)

És hol van még annyi érdekes eredeti tárgy, mint az 
örök emberi kedélyből s az ősi néphumorból leszűrődött anek
dotákban ? Jó kedve ezek körében érezte magát igazán elemében. 
Nyomról-nyomra megszakítatlanul követhetjük művein keresz
tül az önmagát adó anekdotázó típusát. Talán nincs is egyetlen 
olyan regénye, elbeszélése vagy karcolata, amelyből hiányoznék 
az anekdotázgatás mozzanata. A Gavallérok Königgratz apója 
sohasem tudja az adoma pointe-jét kihozni, mert olyan asztma
tikus köhögés fogja el a nevetéstől ott, ahol nevetni való 
rész következik, hogy abba kell hagynia (9. 32. 1.). Wildungen 

. báró vacsoráján a pap vidám anekdotákat beszél el berlini 
tanulókorából, (9. 123. 1.) s a madame is oty áhitattal hallgatja 
a tiszteletes müncheni dialektusban előadott anekdotáit, mintha 
vajban fiirösztenék a lelkét (3. 165. 1.). Molnár Palinak az a 
legfőbb szórakozása, hogy egész nap anekdotákat beszél el a 
pozsonyi diétáról (22. 129 1.). Az újságírókat is leginkább az 
érdekli, hogy Zrinyi a Rózerék ebédjén mondott-e valami 
anekdotát a régi világból (5. 117. 1.). Görgey nehány íródeákot 
rendel be, hogy anekdotákkal mulattassák a vendéget. (A fekete 
város. III. 185. 1.) Bor mellett az egyik anekdota kergeti a 
másikat (1. 22 1.), a legátus diákok az ország minden részéről 
összehordják az anekdotákat (1. 50. 1.) és szétviszik a tanárok 
hírét-nevét adomákba öltöztetve (18. 56. 1.) Egy-egy új I)áni- 
adoma van olyan fontos esemény, mint a Toldi szerelmének 
megjelenése az irodalomban. (Hl. 7. 22. 1.) Pruzsinszky Szaniszló 
a jártábau-keltében felszedett anekdotákkal mulattatja boroz
gatás közben Pongrácz Istvánt (4. 15. 1.), Akii Miklós meg 
arról nevezetes, hogy tud minden forgalomban levő anekdotát 
és furaságot (6. 3. 1.). Katánghy Menyus azt írja egyik levelében 
Klárinak, hogy füleit bedugva menekül a tanácsterembe a 
trágár adomák elől (17. 177. 1.). Ez a tárgy szüntelenül foglal
koztatja Mikszáthot, keresi a sajátságait, figyeli a hatását 
(HL 2. 39—40. 1.) és sohasem feledkezik meg róla, ha valakinek 
jellemzésére kerül a sor. A pár excellence kedélyes nemzet, 
mint a magyar, minden nagy emberét adomáiban is szerepel
teti; azzal okvetetlenül kedélyes dolgok is történnek, aki neki 
nagy, ha pedig épenséggel nem történnének, hát azért mégis 
az ő szájába adja a sikerültebb bon-mot-kat és hasonlatokat. 
(Hl. 5. 44. 1.) Ahány ember, annyi típus és annyi adoma.



Ki győzné azokat elsorolni? Méltán mondják, hogy Magyar
ország az adomák és tréfák hazája. De hát még a képviselőház 
folyosója? Valóságos puskaporraktár! (Hl. 16. 25. 1.) A két 
alelnök, Kemény János és Szontágh Pál, csupa kedély, csupa 
anekdota. (HL 1. 302. 1.) Pulszky Ferenc az élcek, adomák és 
szójátékok virágával tűzdeli körül a kalapját s fiatalos dévaj- 
kodással hajigálja a levegőbe. (Hl. 16. 56. 1.) Tisza Kálmán 
szerette az adomákat s különösen nagy gyönyörűségét találta 
a magyar paraszt észjárásában (21. 75. L). Párthívei minden 
új anekdotát meghoztak a generálisnak. (Hl. K 7. 1.) Amikor 
megszűnt miniszterelnök lenni, a folyosón szivarozgatva adoma- 
beszéléssel és hallgatással töltötte idejét. (Hl. 17. 28.1.) A Punch- 
ból összeszedett régi anekdotákat mesélgetett (20. 25. 1.). Annyi 
anekdota, annyi színes dolog halmozódott össze Wekerle 
miniszterelnöksége alatt, mint ahogy minden daliás kaland a 
fényes Mátyás király keze közé csöppent (21. 116. 1.). Somogyi 
Antal a régi diéták anekdotáinak és gúnyos verseinek egész 
tárházával rendelkezett. (Hl, 5. 120. 1.) Németh Albert az új 
anekdotákat minden évben elvitte Kossuthnak, de csak az 
illedelmesebbeket merte elmondani. (HL 12. 28. 1.) Különben 
millió adomát tudott, s valamennyi mindig rendelkezésére állott. 
Képviselőválasztáskor valóságos zarándoklás volt hozzá adomá
kért. Mindenkinek adott olyant, amilyen kellett, ellenzékit 
vagy kormánypártit. (Hl. 5. 145. 1.) Szitányi Bernát különösen 
jól tudott nevetni a mások élcein s nagy buzgalommal korpol- 
tálta őket, (HL 5. 167. 1.) Szontágh Pál pedig azért ment 
a klubba, mert elhasznált adomáit ott elmondhatta. (HI. 5.197 L). 
Horváth Boldizsár fölséges asztalt tartott, híres volt jó borairól 
és finom szivarjairól. Hát még hogy tudott adomákat elmon
dani ! (20. 93. 1.) Szapáry miniszterelnök vacsoráin csak az volt 
a baj, hogy a kegyelmes asszony prezideált az asztalnál, s így 
nem lehetett sem szabadon disputáim’, sem jóízű anekdotákat 
elmesélni (20. 100. L).

Mikszáthnak e nagy vonzalma az anekdotához, amely a 
fenti idézetekből is kitűnik, szedte fel és hintette szét műveiben 
az időtlen idők és térbeli távolságok hatalmas méreteivel szem
ben is mindig friss és üde örökéletű tárgyak tömegét. Ezekben 
az apróságokban írói művészetének értékes vonásai nyilatkoz
nak meg: kiváló tárgyérzéke s az idegen elemeket is egyénivé 
és eredetivé szűrő egyénisége, amely az ezer sőt kétezer éves 
múltú tárgyakat maiakká színezte és származásukat teljesen 
eltakaró magyar jellegű anekdotákká csiszolta. Senkinél sem 
megokoltabb ez a vizsgálat, mint Mikszáthnál, aki irodalmunk
ban az anekdota-tárgyak leggazdagabb tulajdonosának tekint
hető és legmesteribb feldolgozójaként becsülhető. «Csak egy 
egészséges termék van — állapította meg egyszer (18. 33. 1.) 
— a magyar anekdota, mert megfigyelés és élet lüktet benne».

3
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«Es végre is tudjátok meg — kiált fel lelkesülten egy más 
alkalommal (23. 55. 1.) — hogy a legszebb gondolatok nem a 
nagy emberek alkotásai, hanem az együgyű sokaságból nőttek 
ki. Mert a kedves kis múzsák is kikapósak, vagy legalább is 
nagyon gyanúsak, hogy nemcsak a törvényes kiválasztott
jaikkal csókolóznak». E felfogásából érthető meg, hogy érdek
lődését annyira lekötötte az egyszerű népies tárgyak iránt 
érzett vonzalma, hogy közvetlen irodalmi hatásnak a nyomait 
is alig lehet észrevenni nála. Mi szüksége is lett volna a 
könyvekre s a kulisszás festett világra, amikor az eleven élet 
szépségeivel, megfigyeléseivel és derűjével volt tele a lelke. 
Innen az eredetisége és a tiszta magyarsága. Erről, a még fel 
nem derített oldaláról, kedvelt tárgyai körében szeretnek bemu
tatni az anekdotázó Mikszáthot. Jegyzeteink főképen a művein 
végighúzódó nemzetközi vonatkozású tárgyi réteget világítják 
meg. A tárgy történeti kapcsolatok kutatásának hálás terüle
tén érezzük magunkat. Ehhez hasonló anyagot egyetlen ma
gyar írónál sem találunk.

1. Nem a ruha teszi az embert.

Csongrádi Bagi József ö kigyelme, a dúsgazdag «pógár gróf»,, akinek 
neve hatalmasan csengett az Alföldön, egyszerű kék abaposztó ruhát viselt; 
a hagyományos mándlit, meg a varjúkalapot a világért sem cserélte volna 
föl másikkal. Csak épen egyetlen egyszer esett meg rajta a szomorú világban, 
hogy midőn az újonnan odaköltözött megyei főnök, aki beköszöntő ebédjére 
a telekkönyv után csinálta a meghívottak lajstromát, őt is meginvitálta 
az ebédre, de a lakáj visszautasította : «tessék frakkban jönni» — rántott 
Bagi uram nagy kedvetlenül európai ruhát. Nem hagyta azonban bosszulat- 
lanul a dolgot, mert mikor valami szószos históriából javában kínálná 
Öméltósága, Bagi uram fölemelte frakkja szárnyát és azt kezdte bemártogatni 
a tányérba: «Egyél frakkom, mert te vagy ide megliíva». (Apró vázlatok 
és rajzok. 29. 6—9. 1.: Bagi uram frakkban. M. után közli Tóth Béla: 
Magyar anekdotakincs. IV*. 70—72. 1. Szintén Bagi uramról beszéli el ezt 
az anekdotát Dvorzsák János: Adomák és veszetnék. 1908. 468. sz. L. még 
Mikszáth : Az én halottaim. Hl. 5. 140. 1. és III. 19. 42 .1. Mikszáth Kálmánná; 
Visszaemlékezései. 1922. 236. 1.)

Tudnunk kell, hogy a csongrádi mándlis nábob, a frakk 
etetésének közismert anekdotás alakja, valóban élő személy 
volt (1799— 1886). A Bagi-familia több ágra oszolva Nógrád- 
ban, Jászságban, Hevesben és Borsod felső vidékén ma is él. 
A családnak az az ága, amelyhez Bagi uram tartozott, még 
a török világban szerzett nemességet. Bagi János, Fülek 
kapitánya, II. Rákóczi Ferenc mellett harcolt, de épen ezért 
vagyonát vesztette és jobbágyi sorsra jutott. A család régi 
fényét Bagi József szerezte vissza. Á 48-i szabadságharc 
idején Csongrád város bírói székében sok borsot tört az osztrák
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katonai hatalom orra alá. (V. ö. Borsodi László, Magyarság X. 
évf. 1929. 155— 159. sz.). Tipikus egyéniség: legérdekesebb 
példánya volt a mi aranyparasztjainknak. Nevét az egész ország 
emlegette, mert ahányat, lépett ő kigyelme, annyi adoma 
támadt a nyomában. Az Üstökös már 1865-ben megírja (17. k. 
12. sz 94. h) a híres ökör vásárlását, amikor a kecskeméti 
árverésen Csaszlau vándor magzatának nagy megdöbbenésére 
az egész gulyát megveszi s rongyos .tárcájából a ropogós 
ezreseket kifizeti. Jókai is tollára vette a töretlen bagaria 
csizmában és egy szál gatyában járó parasztot, aki egykori 
földesurát 200 ezer forinttal rántja ki a bajból, s elmeséli róla, 
hogy mint járta meg egyszer a német világban. A saját pusz
táján passzust követeltek tőle a zsandárok. «Minek az nekem 
a magam birtokán?» «Melyik a kend birtoka?» «Ez az, ahol 
állunk, s köröskörül amerre látunk, mind az enyém». A zsan
dárok nem hitték el s bevitték a szegedi börtönbe, ahol köz
munkára fogták. Valami hivatalszolga, aki egykor bérese volt, 
ráismert, s csak nagy nehezen szabadult ki kényelmetlen hely
zetéből. (Jókai Mór: Jocus és Momus. 1888. 145— 148 1.) Halá
lával sem múlt el a híre, az anekdotás könyvekben ma is él 
a neve. (Tóth Béla, MA. IV. G7—72. 1., Adorján Andor —Nagy 
Endre— Tábori Kornél: Anekdoták, víg esetek híres férfiakról. 
Vidám Könyvtár 15. sz. 34. 1.) Mikszáth ' annyira kiváncsi 
volt rá, hogy a nyolcvanas évek elején Bérezik Árpáddal 
lerándult Csongrádra és személyesen kereste föl az öreg 
nábobot. Nagy érdeklődéssel hallgatta s figyelte minden szavát. 
Ekkor öltöztette frakkba Bagi uramat. Á história olvastára 
méltatlankodva mordult fel az öreg: «Az anyja hitit, mond
játok meg annak a Mikszáthnak, hogy ne írkáljon rólam össze
vissza minden bolondot!» (Borsodi L. i. h.). Még helyreigazító 
levelet is küldött a Pesti Hírlapnak: «Ne írjanak rólam olyan 
bolondságokat, rá nem szolgáltam én azokra.» (Mikszáth: Hí. 
5. k. i. h.) ,Méltatlan meghurcolásák később jó v*á tette Mikszáth : 
halálakor szép nekrológot írt róla a Pesti Hírlapban (HL 5. 
i. h.) s nehány vonását a Töviskes pompás alakjába is bevéste. 
De nemcsak az irodalom, különösen a Mikszáth remek genre- 
képe őrzi a paraszt milliomos emlékét, hanem a nép is a szívébe 
fogadta. Felfelé ívelő sorsában az ős paraszterő diadalát érezve, 
ma is regél róla. Egy nemrég feljegyzett népies változat 
Bagi szereplését Pestre teszi s úgy adja elő, hogy az ebédnél 
nem nyúlt, semmihez, hanem a végén az ismert megokolással 
a feketekávét frakkjára öntötte. (Pataki József, Magyarság X. 
évf. 1929. 170. sz., Rubinyi Mózes, Irodalomtört. 1929. 177. 1.) 
Aligha Mikszáthtól került ez a történet a néphez, sőt felté
telezhető, hogy nem az író, hanem a nép humor kapcsolta össze 
a vándortárgyat Bagi uram híressé vált anekdotás alakjával. 
Mikszáth csak remekbe faragta a készen kapott anyagot.

3*
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A «nem a ruha teszi az embert» közmondás ábrázolására 
kieszelt anekdotának minálunk is több változata kering. Egy 
székely adoma a Bagi uram frakk-esetét a gubernátor ebédjére 
meghívott oláhfalvi követről beszéli el. Egyszerű székely gú
nyájában őt sem eresztették be, haza szaladt tehát s felvette 
a régi mentéjét. Az asztal mellett szótlanul ült s nem evett, 
hiába bíztatta a gubernátor. Egyszer csak fogta a mente ujját 
s bökögetni kezdte a levesbe: «Egyél már no, egyél már!» 
A gubernátor kérdésére pedig felelte: «Kínálom a mentét, 
hogy egyék. Azt hítták meg ebédre, nem engem.» (Mátyás 
Sándor: Székely humor. 1889. 80. 1.) Egy másik magyar anekdo
tában, amely a Bagi uram visszhangjának látszik, az atillá
ját frakkal felcserélni kényszerülő Mókásy egészen úgy visel
kedik, mint az alföldi paraszt nábob a megyefőnök asztalánál. 
(Uram Bátyám 1893. 16. sz. 181. 1.) Ezek a minden korhoz 
szokáshoz és divathoz simuló anekdotának modern formái. Száza
dokkal ezelőtt olyképen emlegethették, mint ahogy azt Káldi 
György 1631-ben az advent harmadik vasárnapi második pré
dikációjában leírta:

«Szokása Angliának Londinum nevű városában, hogy a fö polgárok, 
és tiszt viselő emberek, bizonyos napon a Váras fö Tiszt tartójánál ebédlének, 
ha nem hiják-is őket. Egy ollyan nap, egy fö polgár, a Tiszt-tartóhoz akarván 
menni, ki-rekeszteték az ajtónállótól, azért, hogy chinyos ruhát rajta nem 
látván, nem Ítélte a fő:emberek közibe-valónak. Amaz eszébe vévén a 
dolgot, haza ment, és jobb ruhába öltözött, és vissza-térvén bé-bocháttatott. 
Ebéd-után, midőn a jó szokás-szerént, minnyájan köszönnék a jó tartást: 
az le-tévé a palástyát az asztalra, és nagy módgyával kezdé annak az ebédet 
köszönni. Mellyen, midőn minnyájan chodálkozának, meg-beszéllé a törté
netet». (Vasárnapokra-valo Predikatzioknak Első Részé. 1631. 52. 1.)

Másfél századdal később Iliéi János jezsuita tanár ismétli 
meg ezt az anekdotát, minden lényeges mozzanatával egybe
vágóan, csak némiképen élénkebben előadva (Elme-Futtatások. 
1790. II. 71. 1.) Egyezésük a közös forrásukon alapszik: mind
két szöveg közvetve és közvetlenül a híres angol hitvitázó, 
Thomas Stapleton (1535-—1598. v. ö. The Catholic Encyclopedia. 
14. 249 1.), ma is használt predikáció-gyüjteményéből (Promp
tuarium morale. 1591— 92. 1615. kiad. 54. 1.) merítette erkölcs
nemesítő célzattal alkalmazott példáját.

Bagi uramnál és a londoni főtisztviselőnél jóval tempera- 
mentumosabban viselkedett Caspar Bruschius bázeli ,poeta 
laureatus4, amint Szenczi Molnár Albert Káldival egyidős szöve
gében olvassuk. A discipulusaitól kapott drága szép öltözetben 
egyszer templomba ment s utána a piacot is körülsétálta. 
«Es láttya mely nagy tisztesség tétetik néki, hogy minden 
ember süvegét emeli; fel boszszonkodik rayta, hogy annak 
az ö uy köntösének nagyob tisztességet tésznek, hogy nem 
mint ö magának, haza menvén darabonkint metéli, azt állatván,



hogy nem az ruhát, hanem ötét az ö bölcs mesterségéért 
illetné, az tisztesség.» (Diseurs us de Summo Bono. Lőcse 1630. 
(VI. r. 221. 1.) Molnár Albert anekdotájának hőse idővel isme
retlenné vált, neve az elbeszélésből kiesett, de az anekdota 
minden vonásával ma is él ilyesformán: «Egy híres egyetemi 
tanár és költő, ha szerény polgári öltönyében ment végig az 
utcán, senki sem hederített rá. Azonban, ha állami díszöltö
nyében jelent meg, már messziről hajlongtak előtte. Egy alka
lommal, amikor díszruhájában hazatért, levetette azt és dühösen 
a sarokba vágva kérdezte: ,Te vagy a tanár és költő vagy 
én’ ?» (T.ali F. Lajos: A világ 1200 legjobb anekdotája. 1931. 
63. 1. U. ezt 1. Herkó Páter 5. 1897. 24. sz. 7. 1., Magyar 
Miska 2. 1910. 33. sz. 5. 1.)

Bagi uram eljárása tehát, amellyel vendéglátó gazdájának 
önérzetesen tudomására hozta, hogy a ruhájánál előbbrevaló 
az ő személye, nem áll elszigetelten a magyar anekdotavilág
ban. Három változata az ugyanahhoz a motívumhoz fűződő 
elmésségnek három megnyilvánulása. A körülbelül egyforma 
előzmények különféleképen csattannak el: a) az egyiknél a 
ruha etetésében, b) a másiknál a ruha tiszteletében, c) a harma
diknál a ruha megvetésében éleződik ki az ugyanarra a motí
vumra vonatkozó tréfa tendenciája. Vándorútjának és további 
összefüggéseinek, feltárása érdekes vonatkozásokkal gyarapítja 
a Bagi uram híres frakk-históriáját.

a) Ismeretes, hogy a csongrádi milliomoshoz hasonló módon 
viselkedett Nasreddin egy esküvői ebéd akalmával, ahol ócska 
ruhája miatt senki sem törődött vele. Haza szaladt tehát, 
átöltözködött, s mikor újból megjelent, kitüntető figyelmes
séggel vették körül, sőt az asztalfőre ültették. Ekkor öltönye 
széleit emelgetve így szólt: «Adjatok enni ruhámnak !» Mindenki 
csodálkozott, míg fel nem. világosította őket: «Ruhámat illeti 
a tisztelet, mért ne részesüljön ő is élvezetben?» (Wesselski: 
Nasreddin. 55. sz. Kunos '. Nasreddin. 56. sz. Beke Ödön, 
It. III. 1914. 318. 1.) A Nasreddin-irodalom valamennyi válto
zatában megtaláljuk ezt az elbeszélést, (Wesselski: Nasreddin. 
I. k. 222. 1.) s nyomaira akadunk a dél-olasz népmesékben is. 
A szicíliai Giufá szintén menyegzőn vesz részt, de csak 
akkor részesül figyelemben, amikor arannyal hímzett kölcsön
kért ruhában tér vissza. Mindjárt egy tál makarónit tesznek 
eléje, majd bort töltenek a poharába, de ő minjdent a ruhájára 
önt, amit csak eléje raknak. «Etetem a ruhámat — mondta
— mert hát ti azt hívtátok meg, nem engem». Lakoma után 
ismerősei a kölcsönkért ruha láttára megütközve kiáltottak 
fel:.«Giufá, mit műveltél?» «Ne engem vonjatok felelősségre,
— felelte — hanem rokonaimat, akik a ruháitokat látták 
szívesen.» (L. Gonzenbach: Sicilianische Märchen. 1870.1. 258. 1., 
G. Pitré: Fiabe, növelte e racconti popolari siciliani. 1875. III.
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365. 1., Crane: Italian Populär Tales. 1889. 296. 1. 102. sz.) 
A máltai változatban az esküvői lakomára igyekvő dsabant 
rongyos ruhája miatt visszautasítják a bejárattól. Csak akkor 
engedik be, amikor szép fehér öltözetben jelenik meg. Aztán 
ő is úgy tesz, mint Giufá: eteti ruháit. De nem viszi el 
szárazon, mert ruhái bepiszkítása miatt anyja otthon alaposan 
elpáholja. (B. Ilg: Maltesische Märchen u. SchwänJce. 1906. II. 
44 1. 92. sz.) A menyegzői lakoma és a ruhaetetés motívuma 
érdekesen egyezik a térben és időben egymástól távoleső indiai 
(J. Hertel: Katharatnakara. 1920. 123. sz.), arab (Revue des 
trad. pop. 1889. 167. 1.), perzsa (Gladwin: Persian monshee. 
1840. 24. 1. 63. sz.), kabil (A. Mouliéras: Les Fourberies de Si 
Djeh’a. Contes Kabyles. 1892. 32. 1.) és lembergi zsidó (Ztschr. 
d. Ver. f. Volksk. 4. 1894. 209. 1.) változatokban. A japán 
mese hőse a XV. században élt híres pap, Ikkio Oso, aki 
egyszer egy dúsgazdag úrnál szegényes öltözetben alamizsnáért 
kopogtatott be. Úgy bántak vele, mint valami kolduló baráttal. 
Bezzeg sietve szaladtak eléje és sürögtek-forogtak körülötte, 
amikor másnap talpig érő brokát ruhában jelentkezett. A főhelyre 
ültették s a legdrágább ételeket rakták eléje, Ikkio azonban 
semmihez sem nyúlt. Majd levetette drága ruháját, szegre 
akasztotta s kínálgatni kezdte a felszolgált ételekkel. «Nem 
nekem, hanem ruháimnak készítettétek a drága fogásokat» — 
mondta a megszégyenült házigazdának, aki dadogva kérte a 
bocsánatát. (H. Hans: Japanische Erzählungen u. Märchen 
1907. 92 1.)

Bagi uram tehát nem áll magára a frakk-históriával, s 
kár volt haragudnia érte, mert még nagyobb nevekre is rá
ragadt ez az anekdota. Giovanni Sercambi (1347— 1424) beszéli 
el az egyik novellájában, hogy a nagynevű Dante egyszer 
Róbert nápolyi király asztalához volt meghíva. Legalul, az 
asztal végén kellett meghúzódnia, mivel nem volt elég ünne
pélyesen öltözködve. Erre hazaszaladt, szép ruhát öltött, s mind
járt a főhellyel tisztelték meg. Ruháját aztán étellel és itallal 
kezdte öntözni. «Azért teszem ezt — mondta a királynak — 
mert nem én, hanem a ruhám érezheti magát megtisztelve, 
illő tehát, hogy ő is kivegye részét a lakomából..» (Novelle di 
G. Sercambi. 1871 Nov. IX.: De bonts moribus. V. ö. Köhler: 
Kl. Schriften II. 581. 628.) Ugyanezt a történetet a Giovanni 
Rapantitól összegyűjtött Dante-anekdoták közt (Dante, secondo 
la tradizione e i novellatori. 1873. 65. 67. 1.) és Cosim'o Anisio 
verses feldolgozásában (Poemata. 1533. L. III. carm. 127: De 
Dante poéta in convivio) is olvashatjuk.

b) A Káldi-Illei-féle változat, amely az előbbi csoporttól 
a ruha iránt mutatott tisztelet kifejezésében különbözik, szintén 
gazdag rokonsággal és régi irodalmi múlttal rendelkezik. III. 
Ince pápa (1198 —1216) az aszketikus és morális irodalom leg
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kiválóbb termékei közé tartozó egyik híres könyvében, amelyet 
még mint Lothar kardinális írt, tehát 1198 előtt, egy filozófusról 
beszél, aki szerény öltözetben a fejedelmi palota ajtaján kopog
tatott. Minden kísérlete hiábavaló volt, nem bocsáttatott be. 
Amikor visszautasításának okát megértette, díszes ruhát vett fel, 
s íme, első szavára megnyílt előtte a palota. A fejedelem 
elé járulva, a saját öltönyét nagy tiszteletnyilvánítással csó
kolgatni kezdte. A  csodálkozó fejedelemnek pedig ezt mondta: 
«Honorantem honoro, quia quod virtus non potuit, vestis ob
tinuit.» (D e contemptu mundi. L. II. c. 39.) A XIII. század első 
felében élt Etienne de Bourbon (f 1261) dominikánus szerzetes 
példagyűjteménye Homerosról beszéli el, hogy az athéni király
hoz csak drága öltözetben nyert bemenetelt; ott aztán «vestes 
preciosas coram oinnibus exuit, et eas honoravit, gracias eis 
referens de obtentu, que valuerant apud regem quod non 
valuerat sapiencia aut bonitas optinere.» (Anecdotes histori
ques. . .  D ’Étienne de Bourbon. 1877. 438.1. 507. sz., A. Wesselski: 
Mönchslatein. 1909. 73. sz. és 226. 1. j.) A vele egykorú Odo de 
Ceritona francia cisztercita szerzetes parabolája a XII. század 
híres tudósával, a költészetben is sokat szereplő Petrus Abe- 
lardus (1079— 1142) nevével hozza kapcsolatba ezt a törté
netet, (Paraboláé ex sermonibus extractae. 1896. 332. 1. 170. sz.) 
s az változatlanul megismétlődik az 1292-ben meghalt Joh. 
Pisanus (v. ö. The Catholic Encycl. XI. 559.) canterbury-i érseknél, 
(De oculo morali. Viterbii 1656. c. VI. 35.) majd egy XV. század 
közepéről származó latin kéziratban. (J. Klapper: Erzählungen 
d. Mittelalters. 1914. 345. 1. 146. sz.) Ez a változat később egy
részt a prédikációs irodalom felé terjedt, (1. Stapleton) másrészt 
a Johannes Pauli elzászi barát schwank-gyüjteményében 
(Schimpf u. Ernst. 1522. c. 416: Einer küsset seine Kleider, sie 
heten im fürgeholffen) a homiletikai keretből önállósultan az 
anekdotairodalom területén folytatta a mai napig lehúzódó 
útját. (V. ö. Bolté: Pauli, II. k. 353. 1. 416. sz. j.)

c) A Szenczi Molnár Albertnál jelentkező változat az előbbi 
kettőtől a ruha megvetésében tér el. Tipikus szereplője 
a költő-tanár, aki a díszes öltözete s nem a személye iránt 
megnyilvánuló tisztelet miatt önérzetében sértve bosszút áll 
ruháján (összetépi vagy félredobja). Az idetartozó adatok java
része Hermann Buschius (1486 — 1534) jónevű humanista köl
tőről, a marburgi egyetem történet-professzoráról (V. ö. Jöcher: 
Gelehrten-Lexikon. 1750. I. 1510. h.) beszéli el anekdotánkat, 
s az kitűnően illik hősének sokat vitázó nyugtalan egyéni
ségéhez. A három közül ez a legfiatalabbnak látszó változat 
a XVI. században tűnik föl, s míg az első a néphagyományban, 
a második az építő és a prédikációs irodalomban, ez az anek- 
dotagyüjteménvekben vándorol az irodalmakon keresztül. Neve
zetesebb előfordulásai közül megemlíthetjük a következőket:
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Kirchhof: Wendunmuth (1563) I. 122. sz., v. ö.Österley: Kirchhof 
V. 40. 1. j., L. Beyerlinck: Apophthegmata. 1608. 567. 1., 0. Me- 
lander: Jocoseria. 1643.1.264. sz., Weidner: Apophthegmata. 1655. 
IV. 127., Memel: Lustige Gesellschaft. 1656. 238., Kurtziveiliger 
Zeitvertreih. 1678. 48— 49. 1., Doctae nugae. 1713. 222. 1., Neuer 
Bienenkorb. 1771. VII. 117. sz. L. továbbá Bolté: Pauli II. 
353. 1. 416. sz. j.

Bizonyára még tovább lehetne fűzni az adatok sorát, de 
a célunkat épen eléggé kimerítő anyag rendszerezéséből 
is világosan kitűnik, hogy a Bagi uram frakkban c. Mikszáth - 
rajz a külső és a belső ember örök ellentéte körül képződött 
hármas anekdotasornak a Sercambi-Nasreddin-féle típusában 
helyezhető el. Ez a legszélesebb körű, legelterjedtebb és leg
népiesebb variáns a ruha etetésével fejezi ki tréfásan elvi állás
pontjának fensőbbségét. Elemezésünkből kitűnt, hogy anekdotánk 
tulajdonképen Kelet kedély világában gyökerezik. Hozzánk be
láthatatlan nagy út hátrahagyásával jutott el, a középkori 
morális és prédikációs irodalmon keresztül, ahol a tréfa élét 
némiképen letompító erkölcsi tendenciával tartalmasodott. Ada
taink térben és időben bármilyen messzire is visznek, mégis 
be kell érnünk azzal a megállapítással, hogy a kutató mun
kának a dolog természetében rejlő hiányossága miatt sem a 
teljesen kideríthetetlen eredetéről, sem a fölfedhetetlen kapcso
latainak bonyolultságáról pontosan ’ számot adni nem lehet, 
csupán azt látjuk, hogy az emberiség emlékezetében évezredes 
múltja van, s ma is a világ minden tájékán jól ismert
történet a külsőségeket a kelleténél többre becsülő emberi 
gyengeségünk szemléltetésére. Irodalmunkban is, amely mindig 
élénk érdeklődést és nagy érzéket tanúsított az efféle tár
gyak iránt, amelyekben vagy erkölcsi világnézet nyilvánul 
meg, vagy a kedély szikrája lobban fel, a XVII. század 
óta az indíték valamennyi ismert változata megtelepedett. 
Epoly igénytelen, figyelmet alig keltő feljegyzések ezek 
prédikációs példa, erkölcsnemesítő intelem vagy tréfás anek
dota alakjában, mint a világirodalom más tájékain található 
előfordulásai. Egyedül Mikszáth vette észre és érdemesítette 
feldolgozásra. A tárgy történeti vonatkozások széles körének 
vázolása tulajdonképen annak kimutatására is irányult, hogy 
a ruha-etetés tárgya csak a magyar irodalomban emel
kedett irodalmi rangra. Értékes darabbá vált, mihelyt az ő 
sajátos humorán átszűrődött. Mikszáth ereje és művészete épen 
abban nyilatkozik meg, hogy az egyetemes tárgyat teljesen 
egyénivé és magyarrá tette. A Nasreddin-Guifá-féle együgyű- 
ségből és a példabeszéd tendenciájának alárendeltségéből a 
magyar paraszt önérzetének büszke megnyilvánulásáig emelte 
a minden ízében magyarrá színezett anekdotát. Bagi uram, 
aki a varjúkalapnál és a mándlinál illőbb ruházatot el sem
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tudott képzelni becsületes halandón, olyan jóízű humorral és ter
mészetes magától értetődöttséggel teszi nevetségessé a német 
világban a magyar embernek ellenszenves idegen gúnyát, hogy 
szinte sajnáljuk, amikor az egész esetet vándoranekdotának kell 
minősítenünk. Akármennyire is boncolgatjuk azonban a frakk
etetés históriájának eredetét, Bagi uramtól a magyar köztudat
ban többé már el nem választható a nevével összefüggés íré 
került anekdotás történet. Vele együtt őmaga is örökéletűvé 
lett, Kelet és Nyugat valamennyi mesetájékával kapcsolatba 
került, s az egyszerű alföldi magyar paraszt Mikszáth művé
szetével olyan nevezetes társaságban lett halhatalanná, ahol 
a görög Homeros, a francia Petrus Abelardus, az olasz Dante, 
a japán Ikkio Oshio és a német Buschius professzor híres nevei
nek tekintélyi érvére támaszkodik az évezredek óta ide-oda 
kóborló anekdota.

2. Jelbeszéd.

Egy német tudós kitalálta a jelbeszédet s tökéletesítése végett elindult 
a különféle népek mozdulatait és taglejtéseit tanulmányozni. Jártában-keltében 
egy magyar faluba ért, ahol Páva Mihály félszemü szürszabó nagyon jól 
értett a. jelekkel való értekezéshez. Megkérte a papot, hogy vezesse el a ki
váló férfiúhoz. Az épen egy cifra szűrt köpködött ki, amikor a német be
lépett hozzá. Amint szemben állottak, a kővetkező párbeszéd bonyolódott le 
köztük. A tudós fölemelte egy ujját. A szürszabó két ujját emelte föl. Erre 
a tudós ragyogó ábrázatlal három ujját emelte föl. A szűrszabó összeszorí
totta mind az öt ujját és az öklét emelte föl. Erre a társalgás befejeződött, 
s a tudós megelégedetten távozott. «Vallási dolgokról diskuráltunk — mondta 
a felvilágosítást kérő papnak. — Én egy ujjammal azt mutattam, hogy ,egy 
az Isten’ ; erre ő kettőt mutatott, hogy ,atya és fiú’, mire én három ujjamat 
emeltem föl az ,atya, fiú s szentlélek’ jelzésére. Ujjai összeszorításával végül 
azt fejezé ki, hogy ,valamennyi egy’ . Ez az igazi világnyelv, a volapük 
túl van szárnyalva». A szürszabó pedig így értein ezte a jeleket: «Az im- 
pertinens fráter bejön a saját hajlékomba és egy ujjával azt mutatja, hogy 
csak egy szemem van. Micsoda, a testi hibámat meri kigúnyolni? Vissza
mutatom neki a két ujjamat emelve, hogy nekem ez az egy szemem is többet 
ér, mint az ő két pápaszemes szeme. De a szemtelen tovább gúnyolódott 
s három ujjával azt mondta, hogy ,kettőnknek három szemünk van’. Erre 
elfogott a düh, összeszorítotttam az öklömet, szerencséje, hogy megoldotta 
a kereket.» Ilyen az — fejezi be Mikszáth — mikor két tudós egymást meg
érti. Milyen lehet hát, mikor meg nem érti egymást ? (Uram Bátyám I. 1886: 
19. sz. 4—5. 1., illusztrálva. Hl. 13. 42—44. 1. A jelek mesterei.)

Ez a mulatságos társalgás meglehetősen ismeretesed magyar' 
anekdotairodalomban. Nem messze Mikszáthtól Az Üstökösben 
(1874. 14. sz. 164. 1.) található egy elbeszélés, amely Mátyás 
király idejébe Kassára helyezi a történetet. Ennek szereplője; 
egy angol lord és egy félszemű magyar mészáros, akit a kassai
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professzorok valami reverendafélébe bujtatnak, hogy tudós 
színezetet nyerjen. A vitatkozás épúgy foly, mint Páva Mihály 
és a német tudós között, csakhogy két jellel tartalmasabb az 
értekezésük: az ujjmutogatás után az angol egy narancsot 
mutat föl, mire a mészáros egy darab kenyeret tart eléje. 
A jelek magyarázata is ugyanaz. Az utolsó kettőét az angol 
nem mondja meg, a mészáros meg így értelmezi: «Azután 
egy naranccsal akart megdobni. De már ekkor kerestem a 
mészárszék kulcsát, de helyette csak egy darab kenyeret 
találtam a zsebemben, kicsi híja volt, hogy hozzá nem vág
tam». Az 1832. évi Debreceni kalendáriumnak. Togrul-Bey, és 
gyermekei c. török regéjében, amelyre alább még vissza
térünk, egy keresztény prelátus és egy török tudós közt foly 
az azonos vita, a jeleknek a fentiektől eltérő magyarázatával. 
Az 1821. évi Kassai kalendárium anekdotája (D. lev. 11. sz.), 
amelyet két évtized múlva a Magyar házi barát (1842. 149. 1.) 
újból lenyomtatott, I. Jakab angol király spanyol követéről 
és egy Geordy nevű félszemű mészárosról beszéli el a tréfás 
jel vitát. Ez Az Üstökös magyar környezetbe helyezett anek
dotájával pontosan egyező változat, amely a múlt század 
folyamán más nyelvterületeken is előkerül, pl. Hamburger 
Börsenhalle 1832. 76. sz., Folk-lore Record III. 1880. 173 1., 
Mitteilungen d. Ver. f. Erdkunde zu Halle 1882. 49. 1. Szembe
tűnőbben eltér fenti magyar rokonságától a Kónyi János 
anekdotája, amely egy görög és egy római néma vitatkozását 
adja elő. A  görögök, mielőtt törvényeiket Rómának átenged
nék, próbára akarják tenni a rómaiak érdemességét. Egy bölcs 
férfiút küldenek ki azzal a rendelkezéssel, hogy a vita jelekből 
álljon. A rómaiak egy bolondot öltöztetnek fel cifra ruhába, 
s megkezdődik a nyilvános disputa a szenátusban. A jelek 
minősége, száma és a szentháromságra vonatkozó korszerűtlen 
jelentése a fentiekkel egyező, csupán abban van lényegesebb 
eltérés, hogy a bolond nem félszemű, ami a változatok egyik 
típusának jellemző motívuma. A XVIII. századból való Demo
critus jóízűen előadott anekdotája (1815. kiad. II. 58. sz.) 
azonban nem az első magyar letelepedési helye a jelbeszéd 
tréfájának. Valamennyi magyar feljegyzése közt legérdekesebb 
és legeredetibb az a részlet, amelyet Miskólczi Zsigmond 
'Cyrus kitétele c. kéziratos iskoladrámája őrzött meg számunkra.1 
Stripszky Hiador kiadásában vált ismeretessé ez az adat 
(IK. XXV. 1915. 327. s k. 1.), amelyből láthatjuk, hogy az efféle 
népies tréfák már a X V I—XVII. században széltében hosszá
ban keringhettek minálunk is. Ennek második közjátéka 
(i. h. 346—347. 1.), amely Nagyenyeden 1698. január 24-én 
«.előadásra is került, tartalmazza a jelbeszéd tréfájának nem

1 Erre az adatra Császár Elemér hívta föl a figyelmemet.
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irodalmi forráson nyugvó, hanem népies származásra valló 
dramatizált formáját. Az egyik disputáló fél benne a tanító, 
a másik a katona. A  szokásos ujj- és tenyérmutogatással foly 
köztük is a vita, majd a jelek megfejtésére kerül a sor — ekkor 
kitűnik, hogy nevetségesen félreértették egymást. Míg a katona 
az általános típussal egyezően a mester jeleit ellene irányuló 
tettlegességi szándéknak értelmezi, épúgy mint Páva Mihály 
és többi társa, addig a magister az ellenfele jelbeszédét nem 
a közkeletű vallásos tárgyra (szentháromság), hanem általános 
dolgokra vonatkoztatja. Ez utóbbi vonása és a drámába szőtt 
párbeszédes formája tárgy történeti szempontból is különösebb 
figyelemre érdemesíthető. Elképzelhetni, hogy milyen jól mula
tott rajta két és félszáz évvel ezelőtt az enyedi közönség, 
különösen mikor a mester, aki a vitában alul maradt, foga
dását elveszítve kénytelen volt a katonát a hátára venni. 
Az efféle tárgyak, amelyekben a néphumor éles megfigyelése 
és tomboló jókedve nyilatkozik meg, sohasem idegenednek el 
az emberi kedélytől, csak időnként szereplőket cserélnek, a 
divathoz alkalmazkodnak, ízlést és modort változtatnak. Elő
lapjaink még nem is oly régen közöltek olyan anekdotákat, 
amelyek a jelbeszéd motívumával függenek össze. Az egyik, 
amelyet ismerünk, keleti mesébe foglalta a tréfás históriát, 
(Uram Bátyám 1904. 30. sz. 350—351. \.\ Zeboáiih. Bak Sándor 
elbeszélése) a másik (Magyar Herkó Páter 1903. 15. sz. 10. 1.) 
kávéházba helyezte a színteret, ahol egy úr és egy hölgy tár
salog jelekkel, s époly mulatságosan félreértik egymást, mint 
a Mikszáth tudósa és szurszabója.,A  napjainkban is felbuk
kanó változata (Földes Zoltán elbes~zélé*er'á kath. pap és a zsidó 
rabbi vitájáról, A Hirnök XXIX. 1932. 3. sz. 105.1.) arról tanús
kodik, hogy a jelbeszéd tréfája még mindig beyuűű^l“  a magyar 
köztudatban.

A Mikszáth elbeszéléséhez fűződő anekdotasor külföldi 
rokonságát keresve, igen messze eső és széles területek felé 
visz a kutatás útja. A jelekkel való vitatkozás egy tudós és 
egy tanulatlan ember közt régi keletű: a XIII. században 
Accursius jogtudós, a XIV. században Giovanni Sercambi, 
(nov. 20: De ventura in matto. V. ö. Köhler II. 584.) a 
XV. században Hans Rosenblüt és a XVI. században Francois 
Rabelais beszél el ilyen történeteket, nem is említve a kisebb 
nevek és névtelenek nagy számát. Az 1260 körül meghalt 
Accursius a pandekta-glosszáinak abban a részében (L. 2. §. 4.), 
ahol a jog eredetét magyarázza, közli a görög és a római 
jelvitáját, (kiadta Köhler II. 482. 1.) amelyet föntebb a Kónyi 
anekdotájában ismertettünk. A XV. századtól kezdve nagy 
lett a népszerűsége ennek az Accursius-féle változatnak a 
prédikációs és a schwank-irodalomban. Megtalálható J. Gritsch 
(Quadragesimale 1484.27 E.),és Bernardinus de Bustis (Rosarium
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sermonum 1503. 2. 30 F.) szentbeszédeiben, tovább terjesztette
J. Pauli schwankja (Schimpf u. Ernst 1522. c. 32: Ein Narr 
überdispútiért ein Witzigen) és megörökítette a Hans Sachs 
feldolgozása. ( Dér Narr mit dem Doctor 1545. Fab. 4. 6. 243. sz.) 
Hans Rosenblüt mesterdalnok: eredeti felfogással részletezi tár
gyát (Keller: Eastnachtspiele, 1115. L: Ein disputatz eins
freiheits mit eim Juden. V. ö. Köhler II. 479. s k. L). Egy 
németalföldi város keresztény és zsidó lakossága a köztük 
megbomlott béke helyreállítását egy ilyen jelvitára bízza. 
A  keresztények egy tanulatlan vándorlegényt állítanak a zsidó 
bölccsel szemben. Három jellel három összecsapás történik, s a 
zsidó legyőzöttnek jelenti ki magát. A  jelek minősége és 
jelentése az eddig ismertektől eltérő, pl. a zsidó utoljára az 
ujját beszopja, annak jelzésére, hogy a beszéd a szájból jön. 
A  keresztény azt hiszi, hogy a zsidó éhes, mire ő hasát 
simogatja jóllakottságának kifejezésére. Minden elődjénél és 
utódjánál szellemesebben fogta fel tárgyát Francois Rabelais 
a Gargantua II. könyvének 18. és 19. fejezetében, ahol Panurg 
az angol Thaumastesszel vitatkozik. Thaumastes Pantagruelhez 
érkezik, hogy vele a filozófia, geometria és a kabala egynémely 
kétes pontjait megvitassa, mégpedig «par signes seullement, 
sans parler, car les matières sont tant ardues que les paroles 
humaines ne seroyent suffisantes à les expliquer à mon plaisir». 
Panurg, Pantagruel tanítványa, vállalkozik mestere helyett 
a vitára, és Thaumastes kérdéseire, amelyek jelekből és kéz
mozdulatokból állanak, mindenféle csodálatos gesztikulációval 
felel mindaddig, amíg Thaumastes ki nem jelenti, hogy a vitat
kozással meg van elégedve. Rabelais nem mondja meg, hogy 
a jelek mit jelentenek,csupán azt említi, hogy Thaumastes róluk 
egy testes könyvet nyomtatott ki Londonban. Nyilvánvaló 
azonban, hogy Panurg és Thaumastes épúgy nem érti meg 
egymást, mint a Rosenblüt kereszténye és zsidója, vagy a Mik
száth szűrszabója és német tudósa, de épen ebben van a jel
beszéd — Mikszáthnál az írók és tudósok egyetértésének — 
kigúnyolására irányuló tréfa csattanója. ,

Rabelais magyarázói említik (Revue des Etudes Rabelai
siennes. I. 1903. 23— 28. 1.), hogy a jelvitát Beroalde de Ver- 
ville (1558— 1612) s utána d’Ouville ( Contes. 1644. I. 294.) is 
feldolgozta. Ezeknél Genfben foly a vita egy tudós és egy 
asztalos közt. Igen érdekesek továbbá azok az adatok, amelyek
ből látni lehet tárgyunk elágazóuását a néphagyomány szöve
vényében. Egy nemrég feljegyzett litván elbeszélésben a glasgowi 
egyetem hallgatói tréfálják meg a jelbeszéd tanulmányozására 
érkező spanyol tudóst egy Nilsen nevű mészárossal. Ujjmuto
gatással társalognak, majd a narancs és a kenyérdarab is szerep
hez jut, épúgy mint a holland változatban, amely a leideni 
egyetemre látogató külföldi fejedelmet s a hallgatók félszemű
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szolgáját állítja szembe egymással vitatkozó felekként. (L. Zeit- 
sckr. d. Ver. f. Volksk. 24. 1914. 88. s k. 1.) Egy meklenburgi 
mesében a Rosenblütnél olvasott keresztény-zsidó ellentét is
métlődik meg, s a vita az utóbbi győzelmével végződik. (Ztscbr. 
d. Ver. f. Volks. 28. 1918. 126. s ki.) Olyan tárggyal van tehát 
dolgunk, amely a XIII. század óta az európai irodalmakat és 
a népi köztudatot szüntelenül foglalkoztatja. Köliler helyesen 
gyanította, hogy eredetét a jelbeszéd divatos tájékain, Keleten 
kell keresni. Már ő utalt a Somádévá Bhatta egyik elbeszélésére 
(Brockhaus ford. I. 24.), amelyben jelbeszéd szerepel, és a Hári- 
vansa c. ind. eposzra (Langlois ford. I. 484.), ahol rokon vonások 
szintén fordulnak elő. A keleti Nagy Sándor-mondában, továbbá 
a kínai és mongol népmesékben is gyakran szerepelnek hasonló 
mozzanatok. A Negyven vezér c. török regény egyik története 
szerint (Togrul bey és gyermekei. Behrnauer ford. 1851. 111. 1.) 
a keresztény prelátus a muzulmán királynak csak azon esetben 
volt hajlandó az adót megfizetni, ha kérdéseire kielégítő 
választ kap. A király összegyűjtötte tudósait, erre? a prelátus 
öt ujját szétnyitotta, tenyerét fölmutatta, majd ujjait megint 
összevonta. A titkos tudományokban jártas Abdái pedig 
ökölbe szorított kezét a prelátus elé tartotta, ezután öklét 
kinyitotta s ujjait a magasba emelte. A  prelátus a vitát 
befejezte, az adót szó nélkül megfizette s eltávozott. A  király 
kérdésére Abdái a következő felvilágosítást adta: a prelátus 
ujjaival azt jelentette, hogy őt arcul akarja ütni, mire ő 
öklével megfenyegette. A leeresztett ujjakból azt vette ki, 
hogy a prelátus torkon akarja ragadui, s ezért a magasba 
emelt ujjaival értésére adta, hogy a levegőbe dobja, ahol 
a madarak fölfalják, mielőtt még visszaérkeznék a földre. 
A visszahívott prelátus pedig így magyarázta meg a jeleket: 
az öt ujj szétterjesztése azt a kérdést jelentette, hogy az ötszöri 
imádkozás Istentől adott parancs-e, amit a muzulmán öklének 
mutatásával helybenhagyott. A lefelé tartott ujjak azt a 
kérdést fejezték ki, hogy miért esik az eső az égből, mire 
a muzulmán a feltartott ujjaival azt felelte, hogy azért, mivel 
a fűnek és a káposztának a földből az ég felé kell nőnie.

Pietro Toldo a fent idézett Rabelais-kommentárban még 
egy kínai változatra is utal, de mindezeknél jóval nagyobb 
érdekű a Joli. Hertel adata, amely a kétezer éves dzsaina 
irodalom Katharatnakara c. elbeszélés gyűjteménye 43. törté
netét idézi párhuzamul az európai jelvita-tréfához. (Ztschr. 
d. Ver. f. Volksk. 24. 1914. 317. 1.) Ebben egy híres tudósról 
olvasunk, aki a dharai Bhoja király udvarába érkezik. Egy
szer kedve kerekedik a vitatkozásra, s engedélyt kér a király
tól, hogy valamelyik tudósát kihívhassa. A király tudósai 
közt azonban nem akadt vállalkozó a szócsatára, s ezért a 
miniszter azt a rendeletet kapta, hogy keressen egy szeren-
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esés embert, aki a győzelmet meg tudja szerezni. Egy sétája 
alkalmával találkozott egy Ranika nevű félszemű molnárral, 
aki alkalmasnak mutatkozott a kívánt szerepre. Selyem ruhába 
bújtatták, még kételkedni sem lehetett, hogy nem brahmán. 
Összegyűlt az udvar, s megjelentek a vitatkozó felek. A  tudós 
felbökte az egyik ujját, Ranika kettőt tartott fel; a tudós 
mind az öt ujját kiterjesztette, Ranika pedig ökölbe szorí
totta kezét, mire a tudós ezt mondta: «0  nyert, én vesztettem. 
0  nagyobb tudós». Aztán meghajtotta magát s eltávozott. 
A király rendkívül kíváncsi volt, hogy ugyan mit beszél
hettek ezek egymással. A tudós azt felelte: «Egy ujjammal azt 
kérdeztem tőle, hogy csak egy lélek van-e, mire ő két ujjúval 
azt jelentette, hogy kettő van: egy üdvözült és egy vándorló 
lélek. Öt ujjammal azt fejeztem ki, hogy a világon öt elem 
van, amire ő összecsukott öklével azt válaszolta, hogy az 
elemek működése egységbe kapcsolódik». A félszemű molnár 
pedig így fejtette meg a jeleket: «Egy ujjúval értésemre 
adta a tud^s, hogy megmaradt egy szememet is kitolja, amire 
én két ujjammal jeleztem, hogy mindkét szemét kiszúrom. 
Aztán öt ujjúval nyaklevest helyezett kilátásba, amire én 
tudtul adtam neki, hogy öklömmel a földre terítem».

Ez az indiai elbeszélés a jelbeszéd eredetének keleti 
gyökeréig vezet, s a tréfa mögé, amelyet a jelekkel való érte
kezés értelmetlenségének nevetségessé tételére talált ki a nép 
humora, évezredes hátteret von. Motívumaiban annyira egyező 
az indiai elbeszélés és a Mikszáth rajza, hogy alig érezzük 
a köztük levő térbeli és időbeli távolságot. Csupán a világ
nézeti különbség és a humor színe választja el őket. Olvas
mányaiból vagy hallomásból jutott-e Mikszáth e tárgyhoz, 
megmondani nem tudjuk. Bizonyos azonban, hogy Páva Mihály 
szűrszabó, az indiai Ranika leszármazottja, époly pompás alak, 
mint a frakkját a levesbe mártogató Bagi uram. Ezek az 
örök emberi típusok Mikszáth humorában és művészetében 
újra születtek és teljesen magyarrá formálódtak.

3. A  fél szemű férj.
Peresziné nagynénémmel történt — meséli Mikszáth — de lehet, az 

egész csak Maróthyné csiklandós pletykája, hogy bizony nem unatkozott otthon, 
amíg Pereszi Pál bácsi, aki igen becsületes és jámbor ember hírében állott, 
délelött-délután a mezőn lakott a külső munkánál. A fiatal asszony nem 
maradt hideg bizonyos Fátyoly Imre iránt, aki átellenben lakott s mindjárt 
áthurcolkodott egy kis beszélgetésre a menyecskéhez, mihelyt Pereszi kitette 
a lábát. Egyszer a férj épen a mezőre ballagott, hát valami kis bogár bele
röpült az egyik szemébe. Irtóztató fájdalmat érzett s rohant eszeveszetten 
haza. Otthon a meglepett menyecske javában mulatott az udvarlójával, de 
nem jött zavarba. Míg vizes ruhával födte beférje sértett szemét s csókkal



zárta le az épet, az udvarié látatlanul kiosont a szobából. Ez a történet — 
mondja Mikszáth — hasonlít egy kissé a Boccaccio észjárásához, de hasonlít 
bíz az Peresziné nagynénémhez is. (Dekameron III.; Hl. 10. 50—57 1.: 
A százegyedik asszony.)

E jóízű elbeszélés értékéből mit sem von le, ba tudjuk, 
hogy Peresziné elmés eljárása a hűtlen nő találékonyságának 
az irodalomban másfélezer év óta járatos motívuma. A Pancsa- 
tantránél valamivel fiatalabb Hitopadesa 6. meséjében tűnik 
föl először. (Lancreau francia ford. 1855. 42. 1.) Itt a fiatal 
asszony hízelkedésekkel halmozza el a belépő férjet, s fejét 
addig tartja kezében, amíg a háttérben meglapuló szerető 
alkalmat talál az elillanásra. Első nyugati változata a közép
kor legrégibb novellás könyvében, Petrus Alphonsus XII. 
század elejéről való Disciplina clericalis&b&n, olvasható. (A. Hilka 
kiad. 15 1. Ex. IX : De vindemiatore.) Ez azért nevezetes, 
mert itt jelentkezik először a félszemű férj, aki a szőlőjében 
csak az imént sértette meg magát. Kopogtatására eléje szaladó 
felesége, amikor felismeri a helyzetet, azt tanácsolja férjének, 
hogy az ép szemet kell óvni, nehogy az is a másik sorsára 
jusson. Úgy is tesz: «Apponensque os suum ad oculum sanum 
tantum fouit, quousque amicus a loco, ubi absconditus erat, 
uiro nesciente discessit». A  DC. változata átment a Oesta 
Romanorumba, (c. 122), onnan tovább terjedt a prédikációs 
irodalom felé (pl. Scala celi 1480. 86 b.). Másrészt egy ófrancia 
fabliauban jelentkezik (Legrand: Fabliaux. III. 295., Bédier: 
Les fabliaux 467. L), ahonnan későjbb az 1460 körül kelet
kezett Cent nouvelles nouvelles c. novellagyüjteménybe került. 
(Leroux de Lincy kiad. II. 353 1. 16. sz.) Heinrich Kaufringer 
középkori német költő Dér Weiberlist c. versében a ravasz 
asszony úgy menti meg szeretőjét, hogy hálósapkával takarja 
le a rajtuk ütő férj fejét, majd átöleli s erősen magához 
szorítja, míg kedvese egérutat talál. (V. ö. K. Euling: Studien 
über H. K. 1900. 91. 1.) A férj arcának eltakarása sokszor 
ismétlődő motívum az olasz novellákban, pl. Bandello I. 23., 
Malespini 44., Straparola Y. 4. A  facetia-irodalomba a XIII. 
század végére visszanyúló Mensa philosophica (1602. kiad. 
IV. 14. 223. 1.) iktatja be ezt a tréfát, s innen a humanista 
gyűjteményeken keresztül (Luscinius: Joci ac sales. 1524. 179., 
Gastius: Conv. sermonum. 1549. 1. 27.) a német schwank 
(Kirchhof III. 242. sz.) s a francia anekdota (D’Ouville: Contes, 
1641. ed, Brunet II. 215.) felé ágazik tovább. Hosszú élete 
sem viselte meg humorának frisseségét. Elkophatatlanságá- 
nak igazolására megemlíthetjük, hogy 1899. dec. 23-án és 
1900. jan. 6-án a párizsi Odéon színházban nagy derültséget 
keltett Jules de Marthold-nak a Cent nouv. nouv. után készült 
La Farce du borgne aveugle c. vígjátéka, amely e régi tréfa 
felelevenítésével szerzett mulatságot a közönségnek. V. ö. Aug.
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Andrae, Rom. Forsch. 16. 1904. 341. L, továbbá Dunlop- 
Liebrecht 198. 484., 1., Köhler: KI. Sehr. II. 674., Chauvin: 
Biblioqr. IX. 20., Österley: Kirchbof V. 102. L., Enphorion 
IX. 163. XV. 15.

Mikszáth anekdotája mellé, amely nyilván közvetlenül 
a GR. szövegével függ össze, még a következő magyar válto
zatokat állíthatjuk: 1. Haller János: Gesta Kom. CXX1I. r. 
Katona L. kiad. 348. 1. — 2. Kónyi János \ Democritus. 1815. 
kiad. I. 145. sz. — 3. Andrád Sámuel: Anekdoták. 1790. II. 
58. sz. ( Heptameron 6. nov.). — 4. Hazai kai. 1817. — 5. Aszalay 
József: Szellemi omnibusz. 1856. II. 134. 1. — 6. Forró Pál- 
Szini Gyula: Heptameron ford. 1925.65. s k. 1.

4. Félig gyalog, félig lóháton.
Mátyás király egyszer annyira megharagudott lvoháry Istvánra, hogy 

jószágait elszedte és udvarából kitiltotta. Koháryné, a szép Giléty Mária, 
valahogyan kiengesztelte a királyt, aki a következő kegyelem-levelet küldte 
a férjnek : «Megbocsátok neked Koháry, megjelenhetsz udvarom előtt holnap 
délben, de csak úgy, ha se gyalog nem jösz, sem semminemű alkalmatos
ságon, s ha magaddal hozod a legjobb barátodat és a legnagyobb ellen
ségedet». Mikor Koháry István belépett a várba, mellette balfelől a felesége 
ment fekete ruhában, hosszú, földig érő fátyollal, jobbról pedig a sovány 
Cinke kutyát vezette maga mellett egy zsinóron, úgy azonban, hogy a jobbik 
lába mindig a kutya hátán volt, mikor a várudvarba belépett, a ballábával 
pedig egyet-egyet ugrott, hogy lépegető lába együtt járhasson a vitt 
lábával. így eleget tetta király kívánságának: sem gyalog nem jött, sem semmi
nemű alkalmatosságon. Azután bebizonyítja, hogy legjobb barátja a Cinke 
kutyája, mert megkorbácsolása után is hízelegve tér vissza urához, s leg
nagyobb ellensége a saját felesége, aki férje titkát (álgyilkosság) haragjában 
a királynak elárulja. (Dekameron III. Hl. 10. 3—-15 1.: A király kibékülése.)

Mikszáth elbeszélése a különféle nehéz feladatokat telje
sítő okos leány mesetípusának abba a változatsorába tartozik, 
amelyet a Bolté-Polívka felsorolása (II. 362— 367. 1.) a 3 cso
portban foglal össze. Ennek a «félig gyalog, félig lóháton» 
(halb geritten) változatnak alaptípusa a Gesta Kom. 124. elbe
szélése. Eredete azonban jóval korábbi időből származik: 
Veronai Ratherius elbeszélése a X. században a kegyelemnek 
csaknem ugyanezen feltételeit részletezi. (V. ö. Migne: Patr. lat. 
136. 729.). Legrégibb előfordulásai közül utalhatunk még a 
következőkre: Cento növelte antiche (XIV. sz.) 94. sz., Scala celi 
1480. 50 a., Pauli c. 423: Einer braclit sein grössten Feind., 
Hans Sachs 1545. Fab. 1. 547. 189. sz., 3. 426. 239. sz. V. ö. 
A. Mussafia, Phil.-hist. Sitzungsberichte d. Wiener Akad. 
1870. 64. k. 602. s k. 1., Köhler: KI. Schr. I. 415. 455 II. 401., 
Chauvin: Bibliogr. VIII. 199. 244. sz., Bolté: Pauli II. 355. 1. 
423. sz. j.
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Magyar nyomai közül legrégibb Haller János: Oesta Rom. 
CXXIV. r. (Katona L. kiad. 350. 1.), amelyt Mikszáth közvetlen 
forrásának tekinthető. A Pálóczi Horváth Adám A tétényi leány 
(1816) c. vígjátékából is jól ismert okos leány típusának magyar 
népmeséi adatai a következő helyeken találhatók: Nyr. IV. 375. 
XV. 231., MNGry. I. 478. 1., X. 13. sz., XIII. 76— 77. sz. 
526. 1. j. Vö. EPhK. 1889. 478. 1., Ethn. II. 1891. 234. 1. 
III. 1892. 282. I, «A félig gyalog, félig lóháton»-motívumá- 
nak a Nyr. II. 275. lapján olvasható gyöngyösi feljegyzését 
és a Pesti Hírlap 1882. okt. 18. számában közölt népies vál
tozatát ismerjük. Az utóbbi Toldi Miklós nevéhez fűzi a cselek
ményt. Megvan továbbá az Argirus Dózsa Dániel-féle átdolgo
zásában is. Ezt Kőváry László adta ki a Száz történelmi rege c. 
gyűjteményében, Kolozsvár 1857. 59—60. 1. Vö. Binder Jenő, 
EPhK. XXVI. 1902. 515— 521. 1.

Az álgyilkosság motívumához párhuzamul idézhető a Sala
mon és Markalf c. népkönyvnek az a részlete, amelyben Mar
kait az asszonyember fecsegő természetét bizonyítja be, (RMKT.
VIII. 294 — 295. 1.) és az Omnia vincit amor c. pálos iskola
dráma intermediumának II. actusa (Bayer József, RMK. 2. 
31— 36. 1., Alszeghy Zsolt, A Kisfaludy-Társ. Nemz. Kvtára
IX. 290—295. 1.); itt Kocsonya uram époly eszközökkel teszi 
próbára felesége titoktartó hűségét, mint Koháry István Giléty 
Mária álhatatosságát, annak a tételének igazolására, hogy a 
feleség a férj legnagyobb ellensége.

5. A . hitszegően eltulajdonított pénz visszaszerzése.

6. Kincs helyett követ és jó tanácsot rejtő titokzatos
láda.

a) A 48-i szabadságharcba vonuló Kartalyi Péter kereskedősegéd 
csekély vagyonkáját egy Arkádi nevű gazdag emberre bízta. Visszatérése 
után a ravasz zsugori eltagadta a nála letett ezer tallért. Bizonyítani 
nem lehetett, s így furfangos módon kellett a pénzt visszaszerezni. A kár
vallott jó barátja, Stankovics Döme kapitány, megjelent Arkádinál s elő
adta azt a szándékát, hogy nagy összeget szeretne nála biztonságba 
helyezni. A megegyezés szerint épen e beszélgetéskor belépő kereskedő 
most az első szói’a visszakapta ezer tallérját a kelepcébe jutott gonosz 
Arkádi tói, aki a nagyobb összeg reményében könnyű elegánciával akarta 
fitogtatni megbízhatóságát új kliense előtt. — b) A kereskedő szorgalmas 
munkája e kis összeget idővel tekintélyes vagyonná gyarapította. Öregsége 
küszöbén engedett három leánya unszolásának s minden vagyonát szétosz
totta közöltük. Magának semmit sem tartott meg, hanem felváltva élt hol 
az egyik, hol a másik leányánál. Keservesen kellett azonban tapasztalnia 
gyermekei szeretetének fogyatékosságát. Türelmetlenek voltak s igyekeztek 
lerázni magukról a hasznavehetetlenné vált öreget. Ebből a helyzetből is
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barátja furfangos tanácsa szabadította ki. Egy alkalommal, amikor három 
leánya épen együtt volt, egy fekete ládát kézbesítettek az apának. Nagy 
volt a meglepetés, mert a küldemény úgy szólott, hogy pénzzel és éksze
rekkel van tele. Felcsillant a leányok szeme, s versenyezni kezdtek a szere- 
tetben. Boldog volt, aki magához csalhatta a kényeztetett sorba került 
öreg urat. Halála után mohón rohantak a titokzatos fekete ládához. Csak 
három közönséges kő volt benne, a három nyomorult kőszív szimbóluma
ként, s egy cédula ezzel a tanáccsal: amíg éltek, sohase adjátok oda 
mindeneteket gyermekeiteknek. (Dekameron III.; Hl. 10. 175— 192 1.:
A titokzatos fekete láda.)

Mikszáth elbeszélése két régi híres anekdotát olvasztott 
egybe, a) A hitszegben eltulajdonított pénznek cselfogással 
való visszaszerzése pontosan megfelel a Gesta Romanorum 
118. elbeszélésének (v. ö. Haller János: Gesta Rom. CXVIII. r. 
Katona L. kiad. 334. 1.), azzal a különbséggel, hogy itt egy 
vénasszony tölti be azt a szerepet, amelyet Mikszáthnál a jó 
barát visz. A  GR. története tovább követhető Petrus Alphonsus 
1110 körül szerzett Disciplina clericalis c. keresztény erkölcs
tanáig. Ennek egyik példája (Ex. X V : De decem cofris. Hilka 
kiad. 1911. 22— 23. 1.), amelyet a GR. változatlanul másolt le, 
köti össze a keleti és nyugati változatsorokat. L. a további 
adatokat Chauvin: Bibliogr. V. 252. IX. 23., Österley: GR. c. 
118-hoz tartozó j., Zacharia: KI. Schnften. 167. 390., Ztschr. 
d. Ver. f. Volksk. 33. 77. 1. — b) A titokzatos ládáról szóló 
második rész Keleten és Nyugaton rendkívül elterjedt elbe
szélés. Keleti változatai közül utalhatunk a Katharatnakara 
2. 251. 260. sz. történetére, a nyugatiak közül pedig a követ
kező legnevezetesebb helyekre : Scala celi, 1480. 98 b., Bromyard: 
Summa praedicantium. A. 21. 17., Hagen: Gesamtab. II. 407. 
49. sz., Pauli c. 435: Dér ein Kőiben maciiét., Hans Sachs: 
Dér Kolb in Kasten. 1541. 1557. Keller-Goetze 25. 119., Luther: 
Tischreden. 1. 206., Kirchhof V. 109. 111., Zambrini 10. nov., 
Sercambi 12. nov. V. ö. Dunlop-Liebrecht 273. 492. 1., Köhler I. 
431. II. 558., Bolté: Pauli II. 358. 1. 435. sz. j.

7. Papirius.
A labancok ostroma alatt álló Kassa városi tanácsa nagy titokban 

haditervet dolgoz ki az ellenség tőrbecsalására. A tárgyalás befejezésekor 
a kis Schmidt Miklós ugrik ki a kályhából, ahová fecskefészek keresése 
közben a belépő uraktól megzavarva rejtőzködött. Nagy a kétségbeesés, 
mert az eszeveszetten elszaladó gyermek bizonyosan elhíreszteli az okosan 
kieszelt hadi plánumot. Nemsokára tüntető asszonycsoport vonul a tanács 
elé azzal a követeléssel, hogy ezután minden asszony két férjet választ
hasson. A tanácsurak nem tudják mire vélni ezt a kívánságot, míg a kis 
fiú anyja szemrehányást nem tesz a női nemet kijátszó tanácsi határozatért. 
Kitűnik ekkor a titoktartásban esendő asszonyok végzetes tévedése. A kis
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fiú ugyanis a szenátus végzését mindenképen tudni akaró anyjának fagga
tásai elöl azzal a füllentéssel tért ki, hogy a tanács iménti határozata 
értelmében ezután minden férfi két feleséget tarthat. A 14 éves gyermeket 
okos hallgatásáért Kassa szenátorává választották. (Kisebb elbeszélések. 
26. 156—163 1.: Tizennégy éves szenátor. Az áltitok kifecsegésének motí
vumával még egyszer ól Mikszáth, Az én kortársaim egyik helyén, 21. 54. 
sk. 1.)

Anekdotánk legkorábbi magyar emléke a tárgyhoz és 
az alkalomhoz módosított más indokolással Pázmány Péter 
pünkösd utáni 5. vasárnapi második prédikációjában olvas
ható:

1. «Más szép dologgal ismérteté egy római tanácsos, mely titkon kel 
tartani, a mit ki nem akarunk hirlelni. Mert a felesége ötét sok sírással 
kérdezvén, mi dolog, a mit a tanács oly titkon forral? Azt költé és nagy 
titkon mondáaz aszszonynak, hogy egy pacsirta fejében aranykoronát láttak : 
és azon búsulnak, mit jegyez? Az aszszony ezt megsugá szolgálójának, ez 
másoknak: és annyira terjede, hogy, mikor a tanácsba érkezik az ura, 
mindenek tudták ezt a hírt; és tőlle kérdezték, ha látta a pacsirtákat». 
(Prédikációk. 1636. 789. 1. ÖM. VII. 223. 1.)

További magyar nyomok: 2. Haller János: Gesta Kom 
CXXVI. r. Katona L. kiad. 355. 1. — 3. Andrád: Anekdoták 
1790. II. 65. sz.: Egy férj 's két feleség, vagy megfordítva. — 
4. Aszalay József: Szellemi omnibusz. 1856. II. 3. 1. — 5. Gara
bonciás Diák. 5. 1886. 33. sz. 266. 1. — (A gyóntatni akaró 
apácák titokszegéséről szóló rokon típusra vonatkozólag 
1. Katona Lajos, IK. IX. 1899. 375. 1.)

Anekdotatípusunk neve a Gesta Komanorum elbeszéléséből 
(c. 126: Quod mulieríbus in nullo est credendum et presertim 
de secretis celandis)  származik, amely a férfiak bigámiájáról 
való állítólagos szenátusi határozat további elágazódásának 
alapszövege. Vele Andrád anekdotája teljesen és Mikszáth 
elbeszélése minden fontos mozzanatában pontosan egyezik. 
A  GR. történetét megelőző és követő legnevezetebb előfordu
lások: Plutarchos: De garrulitate, 11., Gellius: Noct. Att. 1. 23., 
Macrobius: Satum. 1. 6. 20., Vitry 235. sz. (Crane)., Vinc. 
Bellovacensis: Spec. doctrinale. 5. 10., Cento növelte antiche, 
67. sz., Sercambi 32. nov., Pauli c. 392: Papirius sagt, mán 
sollt einem Mán noch eine Frau gébén. Hans Sachs: Papirius 
mit den Weibern. 1545. 1550. 1556. Fab. 4. „24. 256. sz. 
6. 342. 670. sz. Fastn. 6. 136. 73. sz. V. ö. Österley: GR. 
732. 1., Bolté: Pauli II. 347. 1. 392. sz. j.

8. Jovinianus.

Morus király udvarol minisztere feleségének. ,A szép Florida egy kitöl
tetlen halálos ítéletet kér hatalmas udvarlójától. A király viszi is a zsebé
ben. Várnia kell azonban, amíg bemehet hozzá. Addig levetkőzik s megfürdik.
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Ezalatt a férj, aki neszét vette a dolognak, ellopja a király ruháit. Mezte
lenül járkál ide-oda, senki meg nem ismeri, hogy ő a király. A ruhában 
talált halálos ítélettel a férj a szép Floridát lenyakaztatja. (Kisebb elbeszélések. 
27. 43—55. 1.: A király ruhái. V. ö. Beke Ödön, It. III. 1914. 319. 1.)

Mikszáth ebben az elbeszélésében az elbizakodottsága 
miatt megbűnhödő kevély császár Jovinianus néven ismert 
meséjét formálta át szerelmi történetté. A legendás mozzana
tokat mellőzte, mert «azt a többit már én sem hiszem». 
Az évezredekre visszanyúló tárgy a buddhista vallási felfo
gásban gyökerezik. Az indiai mese előbb Perzsiába jutott, 
onnan szóbeli közvetítéssel a zsidókhoz került s legendává 
alakult. Ebben a formában telepszik meg az araboknál, majd 
Bizánc közvetítésével Nyugat is megismerkedik vele. A nyugati 
alapszövegnek idők folyamán három változata alakult ki. 
Köztük legrégibb a Gesta Romanorunmék Jovinianus c. elbe
szélése (c. 59). Legelső feldolgozója a XIII. században élt 
osztrák Stricker, v. ö. Hagen: Gesamtab. III. 409— 426. 1. 
Öt követte a XV. században Hans Rosenplüt mesterdalnok, 
majd Hans Sachs 1549-ben. További vándorútjában minden 
számottevő irodalmat érintett, Sercambitól Longfellowig a 
feldolgozások hosszú sorát vonva maga után. V. ö. Benfey: 
Pantschatantra, I. 129. 1., Köhler II. 207. 250. 584., H. Varn- 
hagen : Ein indisches Märchen. 1882., György Lajos : Jovinianus. 
IK. 28. 1918. 159— 180. 1.

A tárgy története minálunk a XVI. századtól napjainkig 
terjed: 1. Poli István: Jovenianus c. széphistória, 1593. V. ö. 
Szabó Károly: RMK. 369. 2091. 2114. sz. György L .: IK. 
1918. 181— 190. 1. — 2. Haller János: Gesta Rom. LIX. r. 
Katona L. kiad. 208. 495. 1. — 3. Debreczeni Gyula: A meg
alázott kevélység. 1895. V. ö. It. VII. 1918. 338. l .r— 4. Sík 
Sándor: Jovenianus császár története. Novella. Elet 1917. 
43—47. sz. U. ő .: Hét szép história. 1921. 5—36 1.

9. Pipinus.
Az apa mostohát vesz a házhoz. Mindkettőjüknek van egy-egy csecsemő 

korban levő fiuk, akiket az apa az otthontól távol neveltet föl. Amikor idővel 
hazakerülnek, az anya nem ismer rá saját gyermekére. Hiába könyörög 
urának, az el nem árulja, hogy az anyai szeretet egyformán oszoljon meg 
a két fiú között. A szabadságharcban mindkét fiú honvéd lesz, s az egyik 
elesik. Most már az anya maga kéri a férjét, hogy ne födje fel a titkot 
(Kisebb elbeszélések. 26. 121—133.1.: Egy fiúnak a fele).

Mikszáth elbeszélése azonos a Gesta Romanorum 116. feje
zetében olvasható Pipinus király fiainak történetével. Csak a 
korban és a cselekmény magyar környezetében van a különb
ség. V. ö. Szigetvári Iván, EPhK. 34. 1910. 735. 1., Haller 
János: Gesta Rom. CXVI. r. Katona L. kiad. 330. 1., Osterley:
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GR. c. 116-hoz tartozó j., G. Brunet: Violier des Histoires 
Romaines. 1858. 275. 1. j.

10. Amicus és Amelius.
Egy veronai és egy nápolyi ifjú a XV. században manapság ismeretlen 

becsületességből és önzetlen szeretetből nagy áldozatokat hoz egymás iránt: 
az egyik oda adja a mátkáját, a másik érintetlenül visszaadja, pedig az is 
szereti. Társa pénzét ellenben nemcsak megőrzi, hanem meg is szaporítja. 
Majd az egyiket gyilkosság gyanúja miatt halálra ítélik, mire a másik 
vállalja a teltet s meg akar halni érte. Ez az igazi gyilkost önvallomásra 
készteti, a két jó barát pedig sok önfeláldozó szenvedés után megtalálja 
a megérdemelt boldogságot. (Kisebb regények. 11. 5—33. 1.: Galamb a kalit
kában c. kettős elbeszélés első fele.)

Ez a mai kor önző cudarságának ellentétéül megrajzolt 
kép a törhetetlen hű barátságot példázó Amicus és Amelius 
mesetípns körében helyezhető el. V. ö. Poncianus XV. b. nov. 
Heinrich G. kiad. RMK. V. 229—231. 1. és Katona Lajos: 
Irodalmi tanulmányai. 1912. I. 263—267. 1.: «Amicus és 
Amelius» magyar népmeséi típus. Mikszáth közvetlen forrása 
a Gesta Romanoram 171. elbeszélése volt (v. ö. Haller János: 
Gesta Rom. Katona L. kiad. CLXXI. r. 452. 1.), ez viszont a 
Petrus Alphonsus Disciplina clericahshvL&k vele pontosan 
egyező keleti eredetű példájával (Ex. I I . : De integro amico. 
Hilka kiad. 1911. 4—6. 1.) függ össze. Az Amicus és Amelius- 
féle mesetípust Mikszáth kibővítette az ókori (Cicero, Val. 
Maximus, Jamblichus, Porphyrios stb.), másrészt a keleti és 
nyugati változatsoraiból, különösen a Schiller legnépszerűbb 
költeményéből (Die Bürgschaft) jól ismert Damon és Phintias 
motívumával. Vö. Franz Stadelmann: Die Bürgschaft. Trieszti 
cs. és kir. gimn. 1896. és 1897. évi ért. Heinrich Gusztáv: 
Schiller balladái és románcai. 1897. 107— 111. 1. U. ő: EPhK. 
XXIII. 1899. 952. 1.

1 1. A  bor tulajdonsága.
A bor veszedelmes nedű. Mikor Nóé az első szőlőtökét elültette, hiteles 

forrásokból halljuk, megkeverte a földjét egy oroszlán, egy birka és egy 
disznó vérével. Azóta minden részeg emberen megérzik ez állatok valamelyike. 
(Kisebb regények. 11. 15. 1.: Galamb a kalitkában.) — Még egyszer utal 
Mikszáth erre a példázatra: Fölséges borokat mérnek itten (t. i. Tokajban) 
nyáron, melyektől az ember maga is oroszlán lesz, ha ugyan nem lesz disznó. 
(A fekete város. 1911. I. 267. 1.).

Az a gondolat, hogy a bor az embert különféle állatokká 
változtatja, régi zsidó forrásokból ered, v. ö. Stein-Schneider: 
Hebräische Bibliographie, 13. 134., Eisenmenger: Entdecktes 
Judentum, II. 268., M. Grünbaum: Jüdisch-deutsche Chresto-
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matie. 1882. 184. 1. Ezekkel függ össze a tárgy első nyugati 
jelentkezése a Gesta Romanorumnoök De inventione vinearum 
(c. 159.) c. elbeszélésében, amely az oroszlán, majom, disznó 
és bárány tulajdonságait ruházza a részeg emberre, mivel Nóé 
e négy állat vérével öntözte meg a szőlőtőkét. Innen merí
tette példáját Temesvári Pelbárt (Quadragesimale. II. 30. D. 
közli Katona Lajos: Temesvári Pelbárt példái. 1902. 60. 1.
112. sz.) és Pauli 244. schwankja (Noé sehüt fiererlei Blut zu 
den Reben). Ez a téma természetesen gyakran csendül meg a 
részegség és a tobzódás ama századában, amelynek erkölcseit 
a Grobianus tükrében szemlélhetjük. Sebastian Franck Von 
dem greuwlichen laster dér trunkenhayt (1528) c. híres tracta- 
tusa, Caspar Scheit Die volle Bruderschafft (XVI. sz.) és 
L. Schertlin Künstlich trincken (1538) c. dialógusa hosszasan 
részletezi a részeg ember különböző állattípusait. (V. ö. Viertel
jahrschrift f. Lit.-gesch. I. 1888. 71— 82. 1.) Később sem merült 
feledésbe, Victor Hugó egyik híres regényében (Les misérables. 
6. k. 9. fej ) szintén elénk vetődik. L. a további adatokat 
Köhler I. 577., M. Grünbaum, Zeitschr. d. DM(x. 41. 652. 1., 
René Basset, Revue d. trad. populaires 21. 1906. 190. 1.,
O. Dáhnhardt: Naiursagen, 1907. I. 15. 298— 314. 1., Bolté: 
Pauli II. 319 1. 244. sz. j.

Mikszáth idézett helyein kívül még a következő magyar 
adatokat ismerjük: 1. Tinódi Sebestyén: Sokféte részögösröl. 
1554. RMKT. III. 265—267. 1. és 453. 1. j., Szilády Áron, 
IK. XI. 1901. 88. 1. — 2. Haller János: Gesta Rom CLIX. r. 
Katona L. kiad. 500. 1. j. — 3. Bulcsu Károly: Költeményei. 
1860. 70. 1. V. ö. Arany János bírálatát, Művei VI. 451. s k. 1., 
Elek Oszkár IK. 22. 1912. 59 s k. 1. — 4. Türr István közölt 
egy ilyen tárgyú keleti mesét a Tavasz c. lap egyetlen 
számában, v. ö. RMKT. III. 453. 1. — 5. Erdélyi képes nap
tár 1894. 46—50. 1.: Az első pálinkafőző. Orosz népmese. — 
6. Kálmány Lajos: Szeged népe. III. 180. 1. (szőregi monda). 
V. ö. Katona Lajos, EPhK. 24. 1900. 214. 1. — 7. Tolsztoj: 
Az első pálinka. Új Idők 1901. febr. 10. sz. — 8. Uram Bátyám
14. 1899. 45. sz. 536. 1.: A bor. Otestamentomi legenda. Vers 
Bor-Báltól. — 9. Magyar Herkó Páter 12. 1904. 9. sz. 4. 1.: 
A borról (Egerbe lokalizálva).

1 2. Az emberi élet szakai.
Szlamcsik fiskális fejtegetése szerint Isten megharagudott Ádámra s 

lecsapta a földre, hogy halálnak halálával haljon meg. Csupán a terminus 
volt kérdéses. Végül is úgy határozott, hadd éljen 24 évig. Ádám keveselte 
ezt az időt, könvörögve járult tehát az Úr elé. Isten azonban mind eloszto
gatta az éveket az állatok között s tőlük kellett kölcsönözni, hogy Ádám 
kívánságának eleget tehessen. A kecske átadott éveiből 5 esztendőt, a róka,
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ökör és a szamár egyenként 10—10 esztendőt. Ádám még mindig nem volt 
megelégedve. Nem volt a közelben más állat, csak a majom, hát attól kellett 
elkölcsönözni a többit. Innen van, hogy az ember hol a róka-, hol a szamár-, 
hol a majom-években van. (Nagyobb elbeszélések. 22. 173—174. 1.: Kozsib- 
rovszky üzletet köt. Közölte Heller Bernát, Ethn. 41. 1930. 153. 1. — Aktu
ális kapcsolatból kiindulva Mikszáth külön is foglalkozott e példázattal, 
Az emberi kor legvégső határa c. cikkében, Vasárnapi Újság 1894. 707. 1.)

Ez a részlet nem a Mikszáth jókedvének egyéni tréfája, 
hanem évezredes hagyományokban gyökerezik (Heller B. i. h. 
157. 1.). Az emberi életkor ábrázolása két, alapjában véve 
különböző, de rendszerint egymással kapcsolódó csoportra osz
lik. Az egyik az élet szakait képben, egy férfi vagy egy nő 
magatartásában, cselekvésében jeleníti meg (v. ö. Ztschr. f. d. 
Phil. 23. 1891. 403. 1, Ztschr. d. Ver. f. Volksk. 17. 437. 1.), 
a másik szimbólumot használ ugyanannak kifejezésére. A szim
bólum alapjául az emberi életszakok jelleme és az állatfajok 
tulajdonságai közt vonható hasonlóság szolgált. Ezt a szimbó
lumot már a héber és a görög költészet ismerte. A Kr. u. 
III. században élt Babrios görög költő 74. sz. meséje, ("Itítco?, 
ôu?, X.ÚWV xai avfipwTro?. Bibi. Teubn. 1897. 65. 1.) szerint a ló, 

az ökör és a kutya hálából az embernek ajándékozza életévei 
egy részét. Ezért az ember fiatal korában hányaveti, miut a 
ló, férfi korában töri magát a gazdagság után, mint az ökör, 
s öreg korában zsémbes, mint a kutya. E mesét, amely héber 
hagyományokra támaszkodik, a XVI. században Juan Falco 
spanyol költő latinul (közli Köhler I. 43. 1.), majd Delaunay 
1731-ben franciául (La vérité fabuliste. Fab. 1.) dolgozta fel. 
Ez utóbbival függ össze Hagedorn verse ( Wer/ce 1757. II. 115.) 
ugyanerről a tárgyról, amely Auerbachernál ( Volksbüchlein, 1827.
I. 58. sz.) is olvasható. Német, olasz, szerb, horvát, bulgár, 
cseh, kisorosz és litván népmeséi változataira vonatkozólag 
1. Bolté-Polívka III. 290—293. 1.

Mikszáthon kívül magyarul még a következő helyeken 
olvashatjuk: 1. Édes Gergely: Eredeti oktató mesék 126. sz.: 
Rege az emberről. Magyar írod. Ritkaságok. V ili. 1932. 57. 
sz. 66. 1. — 2. Horváth Zsigmond: Történetek. 1840. 9—11.1.
— 3. Aszalay József: Szellemi omnibusz. 1856. III. 124. s k. 1.
— 4. Dunay János: Víg órák. 1913. 94— 98. 1. — 5. Nyr. 
31. 143. 1. Simonyi Zsigmond: Tréfás népmesék és adomák. 
1902. 88. 1. (csángó népmese).

13. Cinkotai kántor.
A cinkotai icce kérdései óta se nem hallott se nem olvasott Menyus 

ilyeneket. (Két választás Magyarországon. 17. 102. 1.) — Ferenc József már 
1846-ban tanult magyarul. Ebből az évből fennmaradt egy dolgozata «Mátyás 
király vagy a cinkotai itce» címen (1. facsimiléjét Az Újság 1903. évi albumá-
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bán). Ez a kis adoma volt az első lépése hozzánk. Nem is tudott róla, mégis 
az lehetett. A tárgy, igaz, hogy igénytelen, egy nagy iccéről Cinkotán és egy 
királyról, akit a kántor felülmúl elmésségben (Az én kortársaim. 20. 138. 
skl.). — A Mátyás királyról és Holubárról szóló Más udvar, más levegő c. 
elbeszélésében futólag szintén feltűnik a cinkotai kántor alakja (Kisebb 
elbeszélések. 25. 87. I.). — No most ugyan becsaptam az olvasót, mint a 
cinkotai kántor a királyt (Töviskes látogatóban. 1912. 182. 1.). — iMáskor is 
utal még a cinkotai kántor anekdotájára. (Az én kortársaim. 21. 116. 1., 
A Noszty fiú esete a Tóth Marival. 1908. III. 3. 1.)

Mikszáth szeretettel emlegetett cinkotai kántora, a találós 
kérdések egyik különálló típusának világhírű képviselője, a 
legelterjedtebb és leggazdagabb változatcsoporttal dicsekvő 
népmeséi alak. Legősibb szerkezetét az arab Ibn-Abdulhakam 
jegyezte fel a IX. században. Óriási területének adatait 1. Bolte- 
Polívka III. 214— 233. I, W. Anderson: Kaiser u. Abt. 1923. 
FFC. 42., Bolté: Pauli II. 270. 1. 55. sz. j. — Magyar életére 
vonatkozólag 1. Imre Lajos, Hódmezővásárhelyi ref. főgimn. 
1885/86. évi ért. és Érd. Múzeum 26. 1909. 307., Katona Lajos, 
Ethn. 11. 1900. 191. Ztschr. f. vergl. Lit.-gesch. 4. 110. 5. 467., 
Márki Sándor: Mátyás király-emlékkönyv. 1902. (Binder Jenő 
cikke). Gálos Rezső, Érd. Múzeum 28.1911. 74., Ethn. 23.1912. 62., 
Körösi Sándor, Népélet 1923/24. 149. — Az anekdotatípus 
következő magyar adatairól tudunk: 1. Andrád: Anekdoták. 
1789. I. 12. sz. — 2. Szegedi kai. 1808. — 3. Auróra 1827.
— 4. Vátzi kai. 1828. — 5. Erdélyi házi segéd 1840. 90. 1.
— 6. Horváth Zsigmond: Történetek. 1840. I. 93. 1. — 7. Tatay 
József: Olvasókönyv. 1847. 15. 1. (vers). — 8. Jókai Mór: 
A magyar nép adomái. 1857. 1. 1. — 9. Jókai Mór: A magyar 
nép élee. 1907. 3. 1. — 10. Tatár Péter: Regekunyhója. 1857. 
2. sz. 27—35. 1. — 11. Lauka Gusztáv : Szellemi szikrák. 1862. 
254. 1. — 12. Babik József: Fráter Jukundián. 1891. 169. — 
13. Boross Vilmos: Mátyás király életéből adomák. 1895. 5. 1.

1 4 . Az élet álom.
Egy pillanat alatt megváltozott a (Gábor gyerek) sorsa, épen mint az 

ezeregyéjszakában a szegény arab fakiré, akit álmában átültöztetnek kali
fának. (Nemzetes uraimék. III. 14. 62. 1.)

Mikszáth itt arra a híres keleti mesére céloz, amely az 
élet álom mélyértelmű példázatával a nyugati irodalmak figyel
mét is megragadta, amint azt a Shakespeare-től Gerhart Haupt- 
mannig terjedő feldolgozásainak hosszú sora bizonyítja. V. ö. 
Chauvin: Bibliogr. V. 274. 1., H. Tardel, Studien zűr vergl. 
Lit.-gesch. 2. 1902. 184—202. 1., A. Andrae, Rom. Forschungen 

• 16. 1904. 391. 1., Anglia-Beiblatt 14. 142. 1. 1908. 299. 1., 
Trostler József: Mesenyomok a XV111. sz. magyar irodalmában. 
1927. 24. 1. Kny. a Nyr. 1927. évf.-ból.
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Nálunk a XVII. század óta követhetők a nyomai. 1. A pél
dázathoz fűződő elbeszélést idézhetjük Káldi György apró
szentek-napi első prédikációjából:

«Egy Chászárról azt olvastam, hogy egy hólt-részeg embert az utzán 
fel-vétetett, és palotájába vitetvén, drága szép ágyba fektette; és reggel 
szolgákat rendelt melléje, hogy midőn felébredne, úgy bánnának véle mint 
Királlyal. Fel-ödülvén a paraszt, és nem tudván a dolgot, elsőben chodálkozott 
ugyan, de az-után el-hitette magával hogy valóságos; és Királyi módon 
kezdett parancholni. Midőn már szintén el-hitte-vólna magát, megrészegítették ; 
és ismég hólt-részeg-korában oda vitték a hol fel vötték vólt ki más nap 
fel-ébredvén, és a régi állapatban találván magát, chak álomnak tartotta 
minden dolgát; de azt valóban meg-mutatta, hogy a tiszt erkőlchöt választ». 
(A z Innepekre való Predikatzioknak első része. 1631. 205 1.)

2. Szenei Molnár,Albert : Discursus de Summo Bono, 1630 
326. 1. V. ö. Király G yörgy: Egy özvegy asszonyról való história 
Gyoma 1920. 73. 1. — 3. Szentesi Regináid: Rusticus imperans. 
1780. V. ö. Alszeghy Zsolt: Magyar drámai emlékek. Kisfaludy 
Társ. Nemz. Kvtára IX. — 4. Farkas Antal: Erkölcsi iskola. 
1790. XXI. 369 — 375 1.: Dánus Országi részeges paraszt Ripsel. 
(v. ö. Trostler i. m. 25. 1.) =  J. M. Rost: Die Tugendschule. 
Frkf. u. Lpz. 1739. 21. sz. 484—496. 1.: Dér in dér Ildiié u. 
dem Vorhimmel gewesene versoffene Bauernwanst. —- 5. Udvarhelyi 
Szeles .János kéziratos elbeszélése a XVIII. századból, Ethn. 
37. 1926. 94. 1. — 6. Komáromi kai. 1811: Ripsel nevezetű részeges 
paraszt Dánus Országban. — 7. Ripsel históriája. Nyomtattatott 
ebben az Esztendőben. H. n. Ismert kiadásai: 1829. 1848. előtt. 
1863. Vö. IK. XVIII. 1908. 381. 1. — 8. Blaskovics András: 
Ünnepi egyházi beszédei. Eger 1894. 21. 1.

15. K a rd  a h á ló tá rs a k  kö z t.
Hosszú, elkeseredett harcok emléke fekszik köztük (t. i. a szabadelvű 

és a nemzeti párt között), mint a mesékben olvassuk, mikor a házaspár 
közé éjjelenkint leereszkedett a nászágyba egy hideg, meztelen kardpenge. 
(Az én kortársaim. 21. 139 1.)

Kelet és Nyugat mesekincsének gyakran előforduló motí
vuma az együtt háló férfi és nő közé helyezett kifent kard, 
amely a szűzi tisztaságot vagy a hitvesi hűséget őrzi. E mese
tárgy a Poncianus históriája óta ismeretes irodalmunkban, v. ö. 
RMKT. V. 229—231.1. Katona Lajos a magyar népmese típusai 
közé sorolta, Ethn. 1903. 418. 1. Írod. tanulni. 1912. 263—267. 1. 
.Jókai Aki a szívét homlokéin hordja c. regényének (Jub. kiad. 
59. k. 169. 1.) cselekvénye szintén az elválasztó kardon alap
szik, v. ö. Heller Bernát, Ethn. XVI. 1905. 257. sk. 1. A koszivá 
ember /faiban (30. k. 262. 1.) és A kis királyokh&n (75. k. 
220. 1.) is utal Jókai erre a mesére. Nyomára akadunk azon
ban a magyar népmesekincsben is, v. ö. Erdélyi János 4. sz..



Gaál György 1860. I. 1—23. 1. Különben ez a tárgy, amely 
a Tristan-, a Wolfdietrich- és a skandináv Nibelung-mondának 
is lényeges mozzanata, Nyugatra Keletről vándorolt át, ahol 
indiai, arab, héber és szír változatait fedezte föl a kutatás. 
V ö. Chauvin V. 62.1., Köhler-Bolte Ztschr. d. Ver. f. Volksk. 
VI. 1896. 76.1., Bolte-Polívka I. 554. s k. 1., Beller Bernát Étim. 
XVII. 1906 214—218. 1., L. Mackensen: Handwörterbuch des 
deutschen Märchens. I. 1931. 230 1.

16. Aladin.
Aki megnézi Szegedet, eszébe jut az Aladin csodalámpája, s annak a 

szellemei, akiknek Aladin meghagyta: nosza építsetek nekem egy nagy várost 
vagy egy nagy palotát, s reggelre ott állott az arany tornácaival, ez'ist 
fedeleivel, karbunknlus kövekkel kirakott ajtópántokkal (Szeged, könyve. 7. 
246 1.). —- A március 15-i ifjúság szélesre ereszté fantáziáját, s minthogy 
a bűvös szerdai napon csak kívánni kellett valamit, mintha az Aladin csoda
lámpája gyűlt volna ki, egyszeribe minden teljesedett, hát támadtak is 
kívánalmak. (Jókai Mór élete és kora. 18. 159 1. U. o. 251. 1.) — Aladin 
csodalámpájára utal még a Rudolf trónörökösről szóló Egy mesebeli királyfi 
kalandja c. elbeszélésében (Dekameron III. HL 10. 31 1.).

Mikszáth e helyei az Ezer egy éjtszaka egyik leghíresebb 
meséjére vonatkoznak. V. ö. Chauvin: Bibliogr. V. 55. VIII.
118., Bolte-Polívka II. 547— 549. 1., Trostler József: Mese
nyomok a XV111. sz. magyar irodalmában 1927. 27. 1.

17. A boldog ember inge.
Ezt az ismeretes mesét Mikszáth Kálmán egészen magyar környezetbe 

illesztve IV. Béla királyhoz és az erdélyi Csicsóvár urához fűzte, azzal a 
módosítással, hogy a boldogságot rejtő inget a király valóban meg is kapja 
s meggyógyul, a szegény ember pedig a Dés melletti Csicsóvárat nyeri 
jutalmul nemesi ranggal. Itt ö az, aki nem találja meg a boldogságot, mert 
egyszer buzogányával úgy vágott felesége felé, hogy az leszédült. «így 
meséli ezt a korhagyomány Csicsóvár első uráról». (Magyarország lovagvárai 
regékben. Hl. 15. 4—7 1.)

E tárgy sok nevezetes költői feldolgozással dicsekszik 
(Scott Walter, Langbein, Anatole France), v. ö. Köhler: Auf
sätze über Märchen, 118— 135. 1., A. Andrae, Rom. Forschungen 
16. 1904. 27. 1910., Elek Oszkár: A boldog ember ingének 
meséje a francia irodalomban. Uránia 15. 1914. 29— 31. 1. — 
A következő magyar előfordulásairól tudunk: 1. Hasznos
Mulatságok 1822. II. 20. sz. 154. 1.: «Skócziai Nép Rege. 
Walter Scott feldolgozása után». — 2. Aszalay József: Szel
lemi omnibusz. 1856. III. 360. 1. — 3. Keresztény naptár 1858. 
45. 1. •—- 4. Bulcsu Károly: Költeményei 1860. 23— 30. k : 
A boldog. V. ö. Arany János művei VI. 459. 1., Elek Oszkár,
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IK. 22. 1912. 62— 64. 1. — 5. Tatár Péter (előlap). 1. 1861. 
9 sz.: Rege a beteg királyról (vers Medve Imrétől). — 6. Greguss 
Ágost: Meséi. 1878. 154— 157. 1.: A beteg király. V. ö. Szalay 
Károly, IK. 1891. 109. s k. 1., Klek Oszkár i. h., Szigetvári 
Iván It. 1922. 30. 1. — 7. Szász Gerő: Újabb költemények. 
18«0. 75—78. 1.: Egy boldog ember. — 8. Magyar Herkó Páter
11. 1903. 12. sz. 10—11. 1.: A boldog ember inge (Markos Gyula 
verse). — 9. Uram Bátyám 18. 1903. 33. sz. 387. 1.: Boldog 
ember (Erdélyi Gyula verse). —■ 10. Sik Sándor: A boldog 
ember inge. Bp. 1930. — 11. Farkas Geiza: A boldog ember 
inge (novella). Magyar Minerva (Pozsony), 1931. 7. sz. 
196. s k. 1. —- 12. Magyar Nép (Kolozsvár), 1932. 125. 1. 
(Mikszáthéval egyező változat.)

18. Turandot.
Kovács Borcsa, a legjobb parthie az alföldön, a sok középkori regény 

olvasásának hatása alatt teljesen beleélte magát az ókori királykisasszonyok 
szerepébe s találós meséket adott fel kérőinek. De sem a csinos barkójú 
vasúti hivatalnok, sem a katonatiszt, sem az akadémiai tag, sem pedig a szín
műíró nem rendelkezett annyi szellemmel, hogy furcsa rejtvényeit (hány 
vonat találkozik San-Franciscó és New-York között, Napóleon félkezü kato
nája bátorságból vagy hiúságból vágta-e le a másik kezét, «Matschaker-Hof», 
lassusági lóverseny) meg tudja oldani. A szeszélyes leány a maga válasz
totta megyei iktatónak is feladja kérdéseit, de meg is fejti neki s feleségül 
megy hozzá. (Dekameron II. III. 9. 190—198 l . : Egy modern kisasszony 
antik köntösben.)

Mikszáth elbeszélése modern szemléletű humoros feldol
gozása a rejtvényfeladó királyleányt képviselő Turandot- 
típusnak, amely a Petit de la Croix Miile et un jours (1710) 
meséje alapján Gozzi (1762) és Schiller (1802) feldolgozásaiban 
a színpadon is híressé vált (Puccini operája). Voltaire Zadigja 
(eh. XIX.) szintén népszerűsítette a tárgyat. Hol komoly fel
fogással, hol tréfás formában világszerte elterjedt népmeséi 
alak, v. ö. Köhler II. 465., Bolte-Polívka I. 188 — 202. 1., 
Katona Lajos, Ztschr. f. vergl. Lit.-gesch. 2. 1889. 40—48. 1. 
és írod. tan. 1912. I. 278—279. 1., L. Mackensen: Handu'örter- 
buch. I. 1931. 104. 1. 30. sz.

19. Az óriások játékszere.
A túrjai várúr leánya lent játszadozott a völgyben s kötényébe szedte 

a szántóvető székely góbékat ekéstül, ökröstül s úgy vitte föl nagy örven
dezve apjához : «Nézd papa milyen kedves játékszert találtam» (Magyar
ország lovagvárai regékben. III. 15. 70 1.).

A Chamisso költeményéből ismert monda, amelynek ere
dete a X. századig követhető, messzire elterjedt: a német, dán,
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svéd, finn, észt, orosz és magyar népmesékben sok nyoma van. 
Az angolok, a kelta és román népek nem ismerik ezt a mondát. 
V. ö. V. Hottges: Die Sage vöm Riesenspielzeug. Jena 1931. 
Ztschr. f. Yolksk. NF. IIÍ. 1931. 88. 1. Legismertebb magyar 
feldolgozása a Gyulai Pál verse: Az órjás-leányka (1851), 
amely részben Cbamisso, részben erdélyi népmonda után ké
szült. V. ö. Papp Ferenc: Gyulai Pál irodalmi emlékei. 1926. 
127. 1. és 175. 1. j.

2 0 . H á lás  h a lo tt.
lvupolyi uram ápolás alá vesz egy útszélen talált szegény beteg leánykát 

és a saját épülésére szánt pénzzel gyógyíttatja, majd tisztességesen eltemet
ted. Fürdőzéséből semmi sem lesz, csupán jótéteményének emlékét őrzi 
szerében. Nemsokára ezután megrendítő eset történik. Fiát egy fiatal leány 
sürgősen kihívja a bányából, s míg a nyomtalanul eltűnt leány után kutat, 
a bánya beomlik. Kupolvi meg van győződve, hogy az ő szegény kis halottja 
volt az, aki jócselekedetének viszonzásaképen fiát a haláltól megmentette 
(Kisebb regények. 8. 8—65 1.: A fekete kakas).

Ez a poétikus elbeszélés, amely a magyar novellairodalom 
leggyönyörűbb darabjai közé tartozik, azt a benyomást kelti, 
hogy Mikszáth a népköltészetben világszerte ismert hálás 
halott indítékára építette fel cselekményét. L. e mesekörről 
Köhler : KI. Schr. I. 5 — 39. 1.

21. N a g yo th a llá s .
— Ki az a fess tiszt ? — Az öreg Borly unokája — kiáltotta be a 

fülébe félhangosan a baronesz, minthogy Amália tante egy kicsit síiket volt. 
Az szemeivel pislogott s most már lorgnettejét is elővette a pápaszem elé, 
hogy jobban lásson. —- Pompás gyerek, mint a gyertyaszál. Bocsásd meg 
szívem, tudod, egy kicsit hibás a fülem, nem jól hallottam, hogy ki az. 
Mondd meg, kérlek, még egyszer. — Az öreg Borly unokája •—■ ismételte 
Mária és elpirult. — IJgy — szólt a vén dáma a fejével bólintva — köszönöm. 
Pedig azt gondoltam, hogy az öreg Borly unokája. (A vén gazember. 7 , 
147 1.) -—• Prakovszky, amint megismerte anyámat, ki leszállt a kocsinkról, 
rámosolygott és tiszteletből a földhöz paskolta a fekete gombakalapját. — 
Leesett a lovunk patkója, Prakovszky úr. — Köszönöm, meglehetősen — 
felelte nyájasan a kovács. >— Ha szíves volna fölverni. — Az bizony meg
halt szegény, régen meghalt — mondá szomorúan és kezeit dörzsölte. — 
Az Isten akarata törvény, hiába, homines pisci, az ember nem lehet bottal 
a gondviselés ellen (Kisebb elbeszélések. 10. 77 1.). — Prakovszky, amint 
meglát minket, szívélyesen áthajlik a kerítésen. — Bonum mane, precor, 
domine spectabilis. Hová, hová ? — Gálihoz. Hogy van, domine Prakovszky ? 
— kiáltja nagyapám a kocsiról. Az öreg mosolyog, aztán búsan mutat kezével 
messze, messze a mennybolt déli pereme mentén, Olaszország felé. — Ott 
van az «a király csizmájában». —• De mi már ezt nem halljuk, a kocsi 
tovább szalad, csak annyit veszünk ki, hogy az öreg azt hitte, a fiáról 
kérdezősködik a nagyapa (Kisebb elbeszélések. 10. 98 1.).



E felsorolt helyek szintén arra mutatnak, Hogy Mikszáth - 
nak különös érzéke volt a népkumor kedvelt indítékainak 
művészi értékesítésében. Ismeretes, kogy a nagyotkallók rend
szerint titkolják szervi kibájukat, legalább is úgy viselkednek, 
mintha a valóságnál jobban hallanának. Ezért vagy teljesen 
kikerülik a választ, vagy pedig a félig-meddig megértett 
kérdésre olyan feleletet adnak, amely lelóg a beszélgetés fona
láról. Ezt a furcsaságot a nép tréfás kedve azonnal észreveszi 
és tovább torzítja. Megszámlálhatatlan anekdota mulat a 
nagyotkallásból származó visszás és nevetséges társalgáson. 
A népies tréfákban, de az irodalomban is rendkívül gazdag 
és elterjedt ez a motívum. Óriási terjedelmű anyaggal szem
lélteti ezt Antti Aarne gyűjteménye: Schwánke über schwer
hörige Menschen. Hamina, 1914. FFC. 20. A belőle hiányzó 
magyar adatok pótlására, egyszersmind párhuzamul Mikszáth- 
hoz felsoroljuk az anekdotatáraink, naptáraink és élclapjaink 
összegyűjtött ide vonatkozó helyeit: 1. Jókai Mór: Országos 
nagy naptár. 1853. 60. — 2. Jókai Mór: A magyar né]) adomái. 
1857. 116. 184. — 3. Jókai Mór: A magyar nép élce. 1907. 
98. 161. 1. — 4. Beöthy László: Lacikonyha. 1855. 257. — 
6. Aszalay József: Szellemi omnibusz 1856. III. 311. -—- 7. Garam: 
Élcek és adomák. 1858. I. 133. — 8. Baka-humor. 1878. 7. 34.
— 9. Hús zár-humor. 1878. 107. — 10. Babik József: Fráter 
Jukundián. 1892. 121. 239. — 11. Mátyás Sándor: Székely 
humor. 1889. 69. — 12. Ilosvai Hugó: Adomatár. 1903. 79. 118.
— 13. Váradi Antal: Szinészhistóriák. 1922. 258. —  14. Nagy 
Imre: A bölcs Rabi tréfái. 1923. 65. — 15. Csillag Máté: Zsidó 
anekdoták. 1925. 17. — 16. Tali F. Lajos: 1200 anekdota. 
1931. 290. — 17. Esztergomi kai. 1837. — 18. Nagyváradi kai. 
1841. -—- 19. Komáromi kai. 1865. 1870. — 20. Az Üstökös 24. 
1872. 12. 137., 22. 1879. 1098. 295., 30. 1887. 1494. 117., 32. 
1889. 1685. 294., 39. 1896. 31. 294. — 21. Szögedi Paprika 
1. 1889. 18. 7., u. o. 34. 9. — 22. Herkó Páter 3. 1895. 7. 11., 
u. o. 22. 10. — 23. Bolond Miska 3. 1899. márc. 4. — 24. Magyar 
Bors 1. 1901. 24. — 25. Uram Bátyám 16. 1901. 49. 583., 
19. 1904. 41. 487. — A felsorolt adatokon kívül még ez anekdota
típus magyar kedveltségére és régiségére vall a népies ízű 
Phaedra c. «Losonczon produkált tragédia» 765— 792. sorának 
a siket emberrel tréfálkozó jelenete, vö. IK. IX. 1899. 267. 1., 
és Vida György facetiáinak egyik részlete, 1770. 43. 1.

2 2. A weinsbergi asszonyok.
Eleget vígasztalom a nemes férfiúi osztályt (t. i. a szegedi árvíz alkal

mával), hogy itt is úgy lesz, mint Magdeburgban, minden asszony és leány 
kiviszi azt a hátán, akit szeret (Árvízi apróságok. Hl. 6. 32. 1.). — Király 
János rendeletére az összes kakasok kiirtattak. Borzasztó elgondolni, milyen
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elkeseredés lehetett a tyúkok társadalmában. Még Magdeburg ostrománál is 
minden asszony kivihetett magának egy férfit. De itt egyetlen kakas sem 
maradt. (K ét választás Magyarországon. 17. 60. 1.)

Az a monda, amelyre itt Mikszáth céloz, nem Magde- 
burghoz, hanem Weinsberghez fűződik. III. Konrád császár 
állítólag megengedte, hogy az ostromlott városból a nők sér
tetlenül kivonulhassanak s magukkal vihessék, ami nekik 
legkedvesebb. Erre férjükkel a hátukon a várost elhagyták. 
Ez a történet 1170 körül, tehát az állítólagos esemény után 
40 évvel jelentkezik először a Chronica regia Coloniensisben 
(Mon. Germ. script. 17. 759. 1.), ahonnan a XIV— XVII. sz. 
krónikáiban vándorolt tovább. Leibniz óta általános lett e 
történet költött voltának hangoztatása, v. ö. E. Bernheim: Die 
Sage von den treuen Weibern zu Weinsberg. Forsch. z. deut. 
Gesch. 1875. XV. 239. 1. Az újabb kutatások azonban meg
győzően erősítgetik, hogy a weinsbergi asszonyhűség történeti 
valóság, s a várostól északnyugatra fekvő vár az ismert módon 
menekült meg a megszállástól, v. ö. L. Ráess, Preuss. Jbücher. 
1912. 463—475. 1. A gyűjteményeknek mindig kedvelt darabja 
volt. Nevezetesebb előfordulásai: Montanus: Qartenges. (1557.) 
c. 80., Kirchhof VI. 242., Guicciardini: Hőre di recreationi. 
1572. 276. 1. A XVI. századtól kezdve egy sereg költői fel
dolgozása jelent meg. Nevezetesebbek: L. Lossius: Épigram- 
rnata. 1571. 278. 1., Bíirger: Die Weiber von Weinsberg, 1774., 
Chamisso: Die Weiber von Winsperg, 1831. Werke I. 76. 1. 
1869. A színpadnak is mindig kedvelt témája volt, v. ö Rúd. 
Krauss: Die Weiber von Weinsberg im Drama. Lit. Beilage 
zum Staatsanzeiger f. JVVürttemberg, 1921. 153--159. 1. L. 
a további adatokat Osterley : Kirchhof V. 152. 1. és
Bolté: Montanus, 615— 617 1. Fz utóbbi rámutat arra,
hogy ez a női csel más helyekhez fűzve a népköltészet
ben is elterjedt.

A magyar köztudatba is mély gyökeret vert ez a törté
net, amint sűrű előfordulásaiból látható: 1. Marosvásárhelyi 
Gergely: Világ kezdetitől fogva. 1623. 486. — 2. Pázmány 
Péter: Prédikációk. 1636. 238. ÖM. VI. 312. — 3. Mikes 
Kelemen: Törökországi levelek, CVIII., v. ö. Király György, 
EPhK. 23. 1909. 343. — 4. Taxonyi János: Emberek erkölcsei. 
1743. II. II. X. 311. 1., v. ö. Jablonkay Gábor: Taxonyi J. 
élete. 1910. 142. — 5. Faludi Ferenc: Téli éjszakák. 1787. 81. 
— 6. Andrád: Anekdoták. II. 7. sz. — 7. Katona József: 
Medve Albert c. elveszett darabja; ez nem lehetett más, mint 
J. A. Gleich: Albert dér Bár oder die Weiber von Weins
berg, Wien 1806. c. prózában írt színműve. 8. Ugyanennek magya
rosítása Celesztin Toldi Miklós és a kőszegi magyar amazonok, 
vagy a Lisztes vitézek c. darabja, amely a Komlóssy neve alatt 
is szerepel, v. ö. Zolnai Béla, It. IV. 1915. 28. 9. Csontos
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István: Szép nem ügyvédje. 1830. 91. — 10. Anekdoták. 1833. 
66. — 11. Horváth Zsigmond: Történetek. 1840. I. 117. sz. -—
12. Történeti adomák. 1870. 158. —- 13. Herkó Páter 6. 1898. 
37. sz. 11. 1.— 14. Nyr. 10. 183. Simonyi Zsigmond: Tréfás 
népmesék és adomáik. 1902. 20. További népmeséi adatokat 
közöl Heller Bernát, Ethn. 20. 1909. 131. 1.

2 3. Asinus vulgi.
Gregorics Pál sehogy sem tudott kedvére tenni az embereknek. Ha 

finom havannaszivarokat szítt, azt mondták: hiszen ez egy kolosszális tékozló, 
a. szegények házában fog meghalni, s amikor rátért a rövid két krajcáros 
szivarokra, az embereknek ez sem tetszett.: vollaképen egy közönséges 
knikker — mondták — pfuj, de utálatos a fösvénység ! Amikor be akarta 
bizonyítani, hogy ő nem knikker s a jótékonycélú bálra húsz forinttal vál
totta meg a két forintos heléptijegyet, legott kimondták róla: Gregorics Pál 
egy pökhendi tapintatlan ember. Ha összeveszett valakivel és nem engedte 
magát, azt mondták rá, «krakéler», ha összeveszett és ő engedett, azt mondták 
rá, hogy «poltron». (Szent Péter esernyője. 3. 40. s k. 1.).

Ez a jellemzés eszünkbe juttatja a szamarat hajtó szegény 
embernek és fiának mulatságos helyzetét, akik hiába akartak 
a világ ítéletéhez igazodni: akár felültek a szamárra, akár 
leszálltak róla, s akár hátukra vették az állatot, sehogy sem 
sikerült az emberek megelégedését megnyerniük. E közismert 
parabola, amely a Mikszáth jellemzését irányíthatta, igen régi 
keletű. Első egyszerű formája Ibn Saidnál olvasható 1243 
előtt, v. ö. Goedeke, Orient u. Occident I. 531. 733. 1. és G. 
Paris: La poésie franc, du m.-á. 1895. II. Az ide tartozó 
változatokat behatóan ismerteti Chr. W aas: Die Quellén dér 
Beispiele Boners. 1897. 48— 50. 1. Úgy látszik, hogy keleti 
eredetű, mert az Ezer egy éjt szakái bán (I. 102.) és a Negyven vezér 
<3. török regényben (Behrnhauer ford. 232. 1.) is megtalálható. 
Nyugaton a középkor óta a mai napig tart a népszerűsége. 
Nevezetesebb előfordulásai: Vitry 59. sz., J. Manuel: Conde 
Lucanor, ed. H. Knust 2. sz., Bromyard J. 10. 22. ( =  Wright 
144. sz.)., Poggio: Fac. 100: Agaso., Pauli c. 577., Kirchhof 
II. 124., Lafontaine: Fabl. III. 1.: Le meunier, són fils et són 
áne (Regnier kiad. 1. 197. 450.). L. a további adatokat: Dun- 
lop-Liebrecht 502. 1., Ivöhler II. 571., Chauvin: Bibliogr. II. 
148. 370. VIII. 139., Bolté: Pauli II. 384. 1. 577. sz'. j.

Magyar adatok: 1. Heltai Gáspár: Esopusi meséi. RMK. 
IV. 22-*—24. 1. — 2. Verseghy Ferenc: Magyar Aglája. 1806. 
27. 1.: A baktai paraszt =  Lafontaine, v. ö. IK. 28. 1918. 
384. 1. — 3. 100 mese képekkel. 1865. 11. 1.: A molnár és fa  
( =  Lafontaine). — 4; Papp József: Száz mese. 1912. 25. 1.: 
Az utazgató molnár (— Lafontaine). — 5. Szent István-Tátrs. 
naptára, 1913. 107. 1.: A vitáig járása.
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2 4. Láthatatlan kép.

Valahol Páduában, mesélik, volt egy torony, amelyen négy galamb volt 
kifaragva. A babona azt tartja, hogy aki az ö apjának igazi (ia, az öt galambot 
lát. Ennélfogva Pádua minden olyan lakosa, aki valamit adott magára, 
makacsul ragaszkodott ahhoz az állításhoz, hogy ö öt galambot lát. (Az én 
kortársaim. 20. 92. 1.)

Ugyanezt az anekdotát Jókai is említi a prágai városház 
tornyáról (OM. 97. k. 318. 1.). Jókai és Mikszáth tréfája ahhoz 
az anekdotatípushoz tartozik, amelynek lényege a láthatatlan 
kép. Erről a láthatatlan képről, amely csak a festő hazug
ságában létezik, mindenki azt állítja, hogy látja, csakhogy 
tisztességes származásán az emberek véleményében csorba ne 
essék. A XIII. században élt Stricker osztrák költő Pfaffe 
Amiséiig (V. 491— 801. vs.), Eulenspiegel XXVII. históriájáig 
és Cervantes Csodaszinházé,ig (1615) nyúlik vissza az önámítás 
e motívuma, amelyet a XIV. században a Conde Lucanor c. 
spanyol gyűjtemény 7. elbeszélése (H. Knust kiad. 1900. 143 s k. 1.) 
a király láthatatlan ruhájává módosított. Ezt a láthatatlan 
ruhát, amelyet csak a miniszterek hízelgése tesz valósággá, 
a király magára is ölti, s csak akkor tűnik ki az igazság, amikor 
akad valaki, akinek elég bátorsága van megmondani az elámí
tott királynak, hogy vigyázzon, mert meztelenül sétál. Ander
sen pompás feldolgozásából is (Keiserens nye Klaeder, 1837. 
Hevesi Sándor ford. I. 107. s k. 1.) ismerjük e világhírű tárgyat, 
amely évszázadok óta él a változatok hosszú sorában, v. ö. M. 
Landau, Bühne u. Welt I. 1899. 969. s k. 1., E. Kadlec: Unter
suchungen zum Volksb. von ülenspiegel. 1916. 21., A. Wesselski: 
Die Begebenheiten dér beiden Gonnella. 1920. 33. sz., Aug. Andrae, 
ívom. Forschungen 16. 1904. 342., 27. 1910. 361., György Lajos: 
Eulenspiegel magyar nyomai. Érd. Múzeum XXXVI. 1931.

2 5. Salamoni ítélet.
A Zürich-kantoni törvényszék a háztetőről leesett Stáb Ulrik elleni 

kártérítési követelésben a következőkép ítélkezett: «Minthogy Stáb Ulrik 
leestében az utcán menő Blir Jakabra zuhan", ki, mint az örökösei igazolják, 
a szenvedett sérülés és ijedtség folytán szörnyet halt, az általuk indított pör 
akként oldatik meg, hogy az örökösök közül bármelyiknek jogában áll a 
háztetőre fölmenni s a csodásán épségben maradt Stáb Ulrikra lezuhanni». 
(Az igazi humoristák. III. 2. 20. L).

A XV. században Giovanni Sercambi a De iusto iuditio 
c. IV. novellájában mond el hasonló tréfát egy Landrea nevű 
emberről, aki Lucca közelében a hídról a folyóba ugrott s egy 
bárkában ülő embert agyonütött. A bírói ítélet így szólt: 
üljön Landrea a bárkába s a panaszosnak joga van a hídról 
ráugrani. A. d'Ancona a Sercambi-kiadásában (Novelle . di
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G. S. 1871.) s Kókler e kiadás bírálatában (KI. Sehr. II. 578.) 
számos párhuzamot állít ez anekdota mellé. Ezek közül meg
említhetünk egy középkori angol költeményt (Hales-Furnivall: 
Bull-ads and Romances. 18ö8. III. 127. s k. 1.), amelyben a pana
szos Salamon királyhoz fordul orvoslásért, mivel egyvalaki, 
mikor a tengerbe ugrott, egy csónakban ülő halászra esett s 
annak nyakát törte. Bölcs Salamon nem tud igazságot tenni 
s ezért udvari bolondjára, Marke Moréra (Markolf?), bízza 
az ügyet. Ez úgy ítél, hogy a kártevő ugyanazon a helyen 
üljön csónakba, ahol az eset történt, s a halász valamelyik 
hozzátartozója ugorjék rá. Ujabbkori adatok: D’Ouville: Contes 
(1644.). Brunet kiad. 1883. I. 63. 1., Abraham a S. Clara: 
dudás. 1692. III. 208. 1., Dictionnaire d’anecdotes. 1767. II. 
105. 1. V. ö. A. Andrae, Rom. Forsch. 37. 1915. 886. Nasreddin 
görög változatában szintén előkerül ez a tréfa, V. ö. Wesselski: 
Nasreddin 515. sz. II. 234. 1. j.

Ez a tréfa minálunk is régóta kering s több változatában 
palóc anekdotává honosait: 1. Vátzi Icai. 1784. — 2. Andrád: 
Anekdoták. 1789. I. 93. sz. ( =  Vadé Mecum I. 129.). — 3. Pesti 
kai. 1808. — 4. Házi és úti kai. 1827. 2. sz. — 5. S. Pataki 
kai. 1831. — 6. Szegedi kai. 1836. — 7. Vas Gereben: Neves
sünk. 1856. 144. 304. 1. =  ÖM. IX. 424. 1. — 8. Dvorzsák 
János: Adomák és veszemék. 1903. 3519. sz. — 9. Uram Bátyám
9. 1894. 46. sz. 549. 1. — 10. Herkó Páter 4. 1896. 18. sz.
10. 1., 9. 1901. 9. sz. 11. 1.

2 6. A  halál mindenütt utolér.
A kocsis öreg vidám fickó volt, aki a Vargyas erdőn keresztül haladva, 

elmondta a vidék összes történeteit. Egy behorpadt sírhalmot mutatott, ahol 
egy postakocsis, Milik István, fekszik, kit a híres Patkó ütött le ; most 
megint egy ilyen sír következett, ez is egy ilyen postakocsisé. Ismeretlen 
haramia lőtte le a bakról. — Mind itt vannak elpotyogtatva, a kocsis pajtásaim — 
tette hozzá nagy vigyorgással. — Hát nem fél ? — kérdé az asszonyság 
fázékonyan. — Mit félnék ? — felelte egykedvűen, az évezredes argumentum
hoz nyúlva. — Ila az ember mindig a kocsin van, a kocsin hal meg .. .Hát 
a tekintetes asszony nem fél az ágyba feküdni, mikor minden ismerőse az 
ágyban halt meg ? (A vén gazember. 7. 43. 1.).

Az évezredes népies argumentum legrégibb feljegyzése 
Petrarcánál olvasható: De remed. 2. 121. Opera 1581. I. 212. 1. 
Később Hans Sachs feldolgozása (1545. Fab. 4. 19. 251. sz.) 
és Abraham a S. Clara elbeszélése ( Werke, X. 213. 1.) emel
kedik ki a H. Osterley (504. 1.) és a Bolté: Pauli kiadásában 
összeállított (II. 323. 1. 264. sz. j.) adatok sorából. Anekdota 
formájának útját J. Pauli mélyítette ki 1522-ben a Schimpf 
u. Ernst 264. elbeszélésével, amely nem egyéb, mint a Petrarca 
szövegének német fordítása. Ebben a változatlan formában
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követhető az élete napjainkig. Magyar adataink: 1. Kónyi 
János: Democritus (1815.) I. 94. sz. (V. ö. Lyrum L. L. 1730.
187., Anekdoten 1767. I. 272. 1., Vade Alecum VI. 125.). —
2. Pesti kai. 1813. — 3. Esztergomi kai. 1839.

2 7. A  megkent szekér.
Alácsik egy nap azon töprenkedék a méhesben, hogy talán oda kellene 

ígérni a pör egy negyedrészét a vicispánnak vagy az országbírónak, a meg
kent szekér bezzeg menne azután. (Ncmzetes uraimék. HL 14. 8. 1.)

Ez arra a jól ismert anekdotára vonatkozik, amelyben 
arról van szó, hogy az egyik pörlekedő kocsival, a másik pedig 
egy pár lóval igyekszik a bíró kedvező véleményét maga felé 
hajlítani. A port az utóbbi nyeri meg azzal az indokolással, 
hogy a kocsi csak oda mehet, ahova a lovak húzzák. A meg
vesztegetett bíró anekdotatípnsának a középkor óta ismert 
egyik leggazdagabb változata: Vinc. Bellovacensis: Spec. 
morale, 3. 3. 31., Bromyard A. 14. 4., Scala ceti 1480. 20a., 
Pauli c. 125., Hans Sachs: Die falschen Juristen, 1556. Eab. 
6. 266. 1007. sz., Montanus: Gartenges. c. 63. V. ö. Osterley: 
Pauli 488. 1., Bolté: Montanus 609. 1., Bolté: Pauli II. 290. .1.
— Magyar adatsora szintén régi és gazdag: 1. Kónyi János: 
Democritus (1815.). I. 22. sz. — 2. Vátzi kai. 1786.— 3. Irattner- 
Károlyi kai. 1835. — 4. Nagyváradi kai. 1836. — 5. Vas Gereben : 
Nevessünk. 1856. I. 179. =  ÖM. IX. 439. 1. — 6. Garam: 
Élcek. 1858. II. 26. — '7. Rajkó: A régi jó táblabíró. 1859. 
I. 61. 1. — 8. Uram Bátyám I. 1886. 49. sz. 6. 1.: Kenni kell a 
tengelyt. — 9. Ihász Gilbert: Szellemi kincstár. 1896. I. 593. 1.
— 10. Dvorzsák János: Adomák. 1903. 11506. sz.

2 8. Az okos Nástya.
A szép és okos Nástya minden férfi látogatójától egy új bocskort kért 

emlékbe. így évek alatt egy egész raktárra való gyűlt össze. Amikor öregedni 
kezdett, s elmaradoztak szeretői, ö ígért minden férfinak a látogatásért egy 
pár új bocskort (Kisebb elbeszélések 24. 94—99 I.).

Vitryre hivatkozva hasonló történetet beszél el a Vin
ce ntius Bellovacensisnek tulajdonított, de valójában nem tőle 
származó Speculum morale (12. 6. 9. 1396 D.) a XIV. sz. ele
jé n : «...quaedam erat meretrix pulchra et iuvenis, quae cum 
nullo volebat pro pecunia accumbere, nisi daret ei cum pretio 
cultellum unum; quos sibi datos conservabat. Cum autem facta 
esset vetula et contemnerent eam amatores, dabat eis cultellos 
sibi prius datos. Unde de talibus dicitur, quae dant pretium 
amatoribus suis, quod reddunt cultellos.» Német fordítását közli 
Wesselski: Mönchslatein, XII. sz. 19. 1. Ez a példa megvan a 
Navarrai Fiilöp Les quatre tems d’aage d’ome c. értekezésében



(ed. M. de Freville. 1880. 89. 1. Yö. P. Meyer, Romania XIII.
595.1.) és egy XIV. századból való olasz novellában. V.ö. Papanti: 
Gatalogo dei Novellieri italiani in prosa. 1871. II. 45. Ilyen 
előzmények után jelentkezik a tárgy Straparola egyik novellá
jában (Le piacevoli notti. 1550. V. 5. Gr. Rua kiad. 1899. I. 
313. 1.) azzal a különbséggel, hogy kés helyett a Mikszáth 
elbeszéléséhez közvetlenebbül kapcsolódó cipő-motívum szerepel. 
Indítékunk a visszaajándékozás mozzanata nélkül még tovább 
követhető, a keleti Ksemendraig és az Ezer egy éjtszaká\ g, v.ö. 
Ztschr. d. Ver. f. Volksk. XIX. 88. 1. és Wesselski: Märchen 
des Mittelalters. 1925. 186. 1. A Straparola— Mikszáth kapcso
latra Gálos Rezső mutatott rá, EPhK. 1914. 70. 1. L. ehhez még 
G. Rua, Giornale storico della letteratura italiana XVI. 248. 1. és 
Wesselski: Mönchslatein 203—204. 1. Megjegyzendő azonban, 
hogy Mikszáth nem könyvből, hanem id. gr. Andrássy Gyula 
élőszóbeli elbeszéléséből jutott Az okos Nástya igenrégi idők 
humorát viselő tárgyához (v. ö. A saját, ábráz atomról. HI. 1. 240. 1.).

2 9. Rátóti halálos ítélet.
Ivorpona városa pallosjogot eszközölt ki Bercsényi Miklóstól, de ravasz 

módon becsapta a kuruc sereget, ami Rákóczi fejedelmet annyira felháborí
totta, hogy Ivrametz Mihály főbíró fejét követelte érte. A tanács meg is 
hozta a halálos ítéletet, de hóhér hiányában nem akadt vállalkozó a kivég
zésre. Ekkor a főbírónak kezébe nyomták a halálos ítéletet azzal a meg
hagyással, hogy menjen el Pozsonyba vagy Kassára, mutassa elő a hóhérnak 
a papirost s vétesse fejét magának. (Apró vázlatok és rajzok. 30. 145—150 l. : 
A rehabilitált város.) — Az ehhez hasonló népies ráfogásokból Mikszáth 
egy gyűjteményre valót állított össze A megcsúfolt falvak c. cikkében, 
HL 2. 49—53 1. Regényeiben és elbeszéléseiben is, ahol szerét tehette, 
szívesen alkalmazott ilyen vonásokat, pl. 3. 117 1., 12. 15. 1., 15. 216 1., 
III. 18. 102—103 1.

Mikszáth a fenti elbeszélésében egy régi népies anekdotát 
értékesített. Legrégibb előfordulása az 1597-ben Strassburgban 
nyomtatott és utána két ízben: 1598-ban Die /Schildbürger 
címen átdolgozott és 1603-ban Der Grillenvertreib er néven 
megbővített Lalebuch 15— 17. fejezetében jelölhető meg (v. ö.
K. v. Bahder kiad. 1914. NDL. 236—239 1.). E szerint a 
sildaiak sokallották a hóhértól követelt 10 tallért egy tolvaj 
felakasztásáért, inkább adtak egy tallért magának a tolvajnak, 
hogy akasztassa fel magát ott, ahol akarja. A  bopíingeniek pedig, 
mivel nem volt akasztófájuk, pénzt adtak az elítéltnek, s 
megparancsolták neki, hogy menjen Nürnbergbe, ahol kényel
mesen ki végeztetheti magát, mert ott van hóhér is, meg 
akasztófa is. (V.ö. A. Birlinger: Volkstümliches aus Schwaben. 
1861. I. 433., H. Merkens: Was sich das Volk erzählt. 1903. 
I. 6. III. 40.)
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A magyar nyelvterületen is régóta emlegetett tréfabeszéd: 
1. K ónyi: Democritus (1815.) II. 126. sz. — 2. Andrád : Anek
doták, Í789. I. 224. sz. ( =  VM. VI. 6.). — 3. Pesti kai. 1798. 
— 4. Suszter Lipli. 1808. 42. 1. 9. sz. — 5. Dugonics András: 
Magyar 'példabeszédek. 1820. I. 23. II. 317. — 6. Ballagi Mór: 
Magyar példabeszédek. 1850. 108. sz. — 7. Vas Gereben : OM. 
X. 365. 1. — 8. Sirisaka Andor: Magyar közmondások. 1890. 
3. 1. — 9. Dunay János: Víg órák. 1913. 113. 1. — 10. Magyar 
Herkó Páter 20. 1912. 42. sz. 6. 1. — 11. D’Elte: Anekdoták. 
1912. 28. 1. —  12. Nagy Imre: Hagada. 1924. 33. 1. — 12. 
Dömötör Sándor: Cigányadomák. Étim. 40. 1929. 101. 1. 277. sz.

3 0 . Ajándékpénz.
Valamelyik pécsi püspök csinálta meg ezt a tréfát: egy máriás tallért 

hordott a zsebében azzal az eltökéléssel, hogy mindjárt oda adja a koldusnak, 
ha valahol olyan férfitársaságba vetődik, ahol nem emlegetnek frivol dolgokat. 
Az érdemes püspök örökké megtartotta a tallért, vele temették is el. (Hl. 18. 
98. 1.: Mosolygó emlékkövek). — Mikszáth még egyszer említi ezt az anek
dotát, befejezésében ezzel a módosítással: Végre nem mondja a krónika, 
milyen mamlaszok közt ebédelt tizenhét év múlva (t. i. a pécsi püspök), 
hogy mégis kiadhatta. (Különös házasság. 1. 50. 1.).

Wilh. Gwinner a Schopenhauer életrajzában (A. Schopen
hauer. 1862. 210. 1. és Schopenhauers Leken. 1878. 530. 1.) említi, 
hogy Schopenhauer az asztalnál mindig egy aranypénzt tartott 
maga előtt s asztalbontás után zsebre tette. Amikor feltűnő 
szokása iránt érdeklődtek, azt felelte, hogy aranypénzét a 
szegényeknek szánta. Nekik is adja, mihelyt megtörténik az, 
hogy az asztaltársaságban levő tisztek más egyébről is beszél
nek, mint lovaikról, kutyáikról és szeretőikről. Ugyanezt a 
történetet Matthisson az emlékezéseiben a saját élményeként 
beszéli el egy angolról, aki 1799-ben Innsbruckban hasonló
képen járt el. (Schriften. 1825. 253. s k. 1.). Köhler e két adat 
közt összefüggést keres s valóban megtörtént esetnek tekinti 
(KI. Schr. III. 212. sk.l.), pedig nyilván vándor anekdotával 
van dolgunk. Ezt a Mikszáth adata is megerősíti. Rokon vele 
Bebel Lib. II. c. 16: De imperio mulierum in viros c. facetiája. 
(1508). Ez arról szól, hogy valaki egy pár csizmával járja a 
világot, amellyel olyan férfiút akar megajándékozni, aki 
nem fél a feleségétől. Végre egy parasztra akad, aki mell
veregetve erősítgeti bátorságát. Oda adja neki a csizmát a vele 
együtt járó kenőcscsel s azt ajánlja, hogy ez utóbbit tegye 
az ingébe. «Világért sem — felelte ez — feleségem rossz 
néven venné, ha ingemet bepiszkolnám.» Erre az ajándékozó 
a lábbelivel fejbe verte a parasztot s tovább állott. Talán mai 
napig is cipeli ajándékát — fejezi be elbeszélését Bebel. 
Olvasható ez Kirchhofnál is, I. 363. sz. V. ö. Osterley: Kirch-
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hof V. 60. 1., Wesselski : Bebel I. 175.1. 16. sz. j., Boite :Pauli II. 
422. 1. 753. sz. j.

A pozsonyi doktor nagyon megjárta, midőn látva, hogy a kolozsvári 
hideglelősek a töltött káposztától gyógyulnak meg, bejegyzé diáriumjába, 
hogy a «töltött káposzta orvosság a hideglelés ellen» : a pozsonyi paciense 
ugyanis még jobban megbetegedett tőle. Megállapítását tehát ekként kellett 
módosítania: «a kolozsvári embernek orvosság, de a pozsonyinak halál.» 
(Igazi humoristák. Hl. 2. 35. 1.)

E széliében járatos anekdotának kővetkező változatait 
ismerjük: 1. Mikes Kelemen írja az 56. levelében: «. . .azok a 
híres rómaiak, nem tudom, mi okból, az orvos-doktorokat a 
városból kitiltották, és kétszáz esztendeig csak káposztával 
gyógyítottak mindenféle betegeket». — 2. Pesti kai. 1800: 
«Különös hasznú orvosság hideglelés ellen a borsó leves, de 
tsak a Magyar gyomornak». — 3. Esztergomi kai. 1837. (u. az.) 
— 4. Vas Gereben: Egy alispán. OM. V. 177. 1.: «a kolozsvári 
káposzta magyar embernek hideglelésben orvosság, a szebeni 
szásznak méreg». — 5. Vajda János : Magyar bors. 1876. 94. 1.: 
«Töltött káposzta hagymáz ellen jó, de csak csizmadiák 
számára». — 6.Sirisaka Andor: Magyar közmondások. 1890. 234.1.: 
«Töltött káposzta a szabónak: halál, a csizmadiának: egész
ség». — 7. Handabanda I. 1863. 22. sz. 87. 1.: «savanyú 
káposzta disznóhússal kovácsnak jó, szabónak megárt». — 
8. Ludas Matyi 6. 1872. 30. sz. 238. 1.: «Ami (t. i. a töltött 
káposzta) a magyarnak orvosság, a németnek halál». — 9. Jókai 
Mór: Szeretve mind a vérpadig. 67. k. 92. 1.: «kovácsnak orvos
ság, szabónak halál». —• 10. Az Üstökös 47. 1904. 95. sz. 592. 1.: 
«A  sajtószabadság olyan, mint a töltött káposzta: a német 
felfordul tőle, a magyarnak egészségére válik» (Tisza István 
nyilatkozataként közölve). — 11. Külföldre is kikerült ez a 
magyar anekdota. A  Säcke mit Anekdoten gefüllt, Frkf. u. Lpz. 
1788. I. 72. sz. 51—52. lapján olvassuk egŷ  Németországban 
tanuló magyar diákról, hogy a töltött káposztától meggyó
gyult, míg ugyanettől az orvosságtól német diáktársai meg
haltak. Az orvos megállapítása itt így hangzik: «Haec medicina 
valet tantum pro Hungaris».

3 1. Magyar orvosság.
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átdolgozott kiadás)............. . .. _ ~ — ... ...  ........... . ... 1 P 20 f
10. HARTMANN JÁNOS: Petőfi-tanulmányok ... ... ...................  1 P 60 f
11. VOINOVICH GÉZA: Gyulai P á l....... . .. ... ... .............  — P 80 f
12. GYÖRGY LAJOS: Az erdélyi magyarság szellemi élete ... ... 2 P — f
13. TÓTH BÉLA: A Kisfaludy-regék utánzatai ... .... ... ... ... ... — P 80 f
14. CSÁSZÁR ELEMÉR: Arany János képzelete ......   — P S0 f
15. WALDAPFEL JÓZSEF: Balassi költeményeinek kronológiája 1 P 20 f
16. ANGYAL DÁVID: Kölcsey Ferenc -------  -------  .. ... ... ... 1 P 20 f
17. SZERB ANTAL: A magyar líjromantikus dráma ... ... ... ... — P 80 f
18. GÁLOS REZSŐ: A Dunántúl a két Kisfaludy költészetében 2 P — f
19. SZ1NNYEI FERENC: Kisfaludy K á ro ly .. .____ . ... ________  1 P 20 f
20. ZSIGMOND FERENC: Mikszáth Kálmán .............    1 P 20 f
21. PAPP FERENC: Kemény Zsigmond ......... .................. . ... 1 P 60 f
22. ZSIGMOND FERENC: Jósika Miklós .............................. . ... 1 P 20 f
23. FARKAS GYULA: Az elszakított Felvidék magyarságának

szellemi élete  .................. ... ... ............ ........................ ... 1 P 20 f
24. KÉKY LAJOS: Vajda János ............................................  .........  1 P - f
25. TRENCSÉNY KÁROLY: Arany János és az eposzi közvagyon 1 P 40 f
26. PAPP FERENC: Gyulai Pál és Pataki Emília........................... — P 80 f
27. BADICS FERENC: Megoldott problémák Gyöngyösi István

életrajzában .......................... ................................ .. ... ... — P 80 f



28. ANGYAL DÁVID: Gróf Széchenyi István ...............................  — P 80
29. CSÁSZÁR FLEMÉR A magyar irodalomtörténet százéves

fejlődése ...............  __............... .. ................................. ... 1 P 20 f
30. OLÁH GÁBOR: Csokonai ... ................................................   — P 80 f
31. HORVÁTH CYRILL: Szent László-legendáink eredetéről ... 1 P 60 f
32. SPENEDER ANDOR: Csiky Gergely, a regényíró ... ._ ... — P 80 f
33. CSÁSZÁR ELEMÉR: Irodalmunk nemzeti jelleme ............... — P 80 f
34. GYÖRGY LAJOS: A Genovéva-legenda és népkönyv története 1 P — f
35. CSÁSZÁR ELEMÉR: A középkori magyar vers ritmusa.......... 2 P — f
36. SPENEDER ANDOR: Werner Gyula (1S62— 1926.) ............... — P 80 f
37. GÁLOS REZSŐ: Mikes Kelemen Törökországi levelei ... — P 80 f
38. PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN: A magyar népszínmű

bécsi gyökerei..................................... ................................. ........  — P 80 f
39. ROMHÁNY1 GYULA: A magyar politikai vígjáték fejlődése. .. I P  — 1'
40. CSENGERY JÁNOS: Vergilius a magyar költészetben ......... 1 P 20 f
41. HAJAS BÉLA: Vörösmarty Mihály és Perczel Etelka .. ... ... — P 80 f
42. WALDAPFEL IMRE: Gyöngyösi-dolgozatok ..............   — P 80 f
43. CSÁSZÁR ELEMÉR : Arany és az utókor ..............     1 P — f
44. HARASZTHY GYULA: Irodalomelméleti kérdések a múlt

század második negyedében ... .. ..................    1 P 60 f
45. KARDOS TIBOR: Zrínyi a költő a XVII. század világában ... — P 80 f
46. MOLNÁR P Á L : Bérezik Árpád, a drámaíró.............................. 1 P 60 f
47. GYÖRGY LAJOS: Tárgytörténeti jegyzetek Mikszáth anek

dotáihoz ... ..... .... ........................ ...................  ..................... ... 1 P 20 f

P A L L A S  R. T. nyomdája, Budapest, V ., Honvéd-utca 10. 
Felelős vezető: Tiringer Károly műszaki igazgató.
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	TÁRGYTÖRTÉNETI JEGYZETEK MIKSZÁTH ANEKDOTÁIHOZ

	GYÖRGY LAJOS

	BUDAPEST

	tí

	1.	Nem a ruha teszi az embert.

	2.	Jelbeszéd.

	4.	Félig gyalog, félig lóháton.

	5.	A. hitszegően eltulajdonított pénz visszaszerzése.

	6.	Kincs helyett követ és jó tanácsot rejtő titokzatos

	láda.

	7.	Papirius.

	8.	Jovinianus.

	10.	Amicus és Amelius.

	1	1. A bor tulajdonsága.

	1 2. Az emberi élet szakai.

	13. Cinkotai kántor.

	14. Az élet álom.

	15.	Kard a hálótársak közt.

	16.	Aladin.

	17.	A boldog ember inge.

	18.	Turandot.

	19.	Az óriások játékszere.

	20.	Hálás halott.

	21.	Nagyothallás.

	2	2. A weinsbergi asszonyok.

	2 3. Asinus vulgi.

	2 4. Láthatatlan kép.

	2 5. Salamoni ítélet.

	2 6. A halál mindenütt utolér.

	2 7. A megkent szekér.

	2 8. Az okos Nástya.

	2 9. Rátóti halálos ítélet.

	3	1. Magyar orvosság.


	1RODALOMTORTENET1 FÜZETEK



