
TÁRGYTÖRTÉNETI JEGYZETEK MIKSZÁTH 
ANEKDOTÁIHOZ. 

(Harmadik, bef. közlemény.) 

1 1. A b o r t u l a j d o n s á g a . 
A bor veszedelmes nedű. Mikor Nóé az első szőlőtőkét 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. L). 

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, I I . 268., M. Grünbaum: Judisch-deutsche Chresto-
matte. 1882. 184. 1. Ezekkel függ össze a tárgy első nyugati 
jelentkezése a Qesta Romanorumn&k 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
tet te példáját Temesvári Pelbárt (Quadragesimale. I I . 30. D. 
közli Katona Lajos: Temesvári Pelbárt példái. 1902. 60. 1. 
112. sz.) és Pauli 244. sehwankja (Noe schüt 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 Yon 
dem greuwlichen last er der 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 Hugo egyik híres regényében (Les misérables. 
6. k. 9. fej.) szintén elénk vetődik. L. a további adatokat 
Köhler I. 577., M. Grünbaum, Zeitschr. d. DMG. 41. 652. 1., 
René Basset, Revue d. trad, populaires 21. 1906. 190. 1., 
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0. Dähnhardt: Natursagen, 1907. I. 15. 298—314. L, Boite;: 
Pauli I I . 319. 1. 244 sz. j . 

Mikszáth idézett helyein kívül még a következő magyar 
adatokat ismerjük: 1. Tinódi Sebestyén: Sohféte rész'ógösröL 
1554 RMKT. I I I . 2 6 5 - 2 6 7 . 1. és 453. 1. j . , Szilády Áron, 
IK. XI. 1901. 88. I. — 2. Haller János : Gesta Rom. CLIX. r. 
Katona L. kiad. 500. 1. j . — 3. Bulcsú 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. I I I . 453. L — 5. Erdélyi képes nap
tár 1894. 46—50. 1. : Az első pálinkafőző. Orosz népmese. — 
6. Kálmány Lajos : Szeged népe. I I I . 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 . A z ember i é le t szaka i . 
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, könyörögve 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, 
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. L), 
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. 
I I I . században élt Babrios görög költő 7 4 sz. meséje, ("ITTTCO;, 
ßou?, xúwv xcu ocvfl'pwTTOç'. Bib!. Teubn, 1897. 65. 1.) szerint a ló^ 
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az ökör és a kutya hálából az embernek ajándékozza életévei 
«gy részét. Ezért az ember fiatal korában hányaveti, mint a 
ló, férfi korában töri magát a gazdagság után, mint az ökör, 
« 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 (Werke 1757. II . 115.) 
ugyamerről a tárgyról, amely Auerbachnál (Volksbüchlein, 1827. 
I. 58. sz.) is olvasható. Német, olasz, szerb, horvát, bulgár, 
cseh, kisorosz és litván népmesei változataira vonatkozólag 
1. Bolte-Polívka I I I . 290—293. 1. 

Mikszáthon kívül magyarul még a következő helyeken 
olvashatjuk: 1. Édes Gergely: Eredeti oktató mesélt 126. sz.: 
Rege az emberről. Magyar írod. Ritkaságok, VIII. 1932. 57. 
sz. 66. 1. — 2. Horváth Zsigmond: Történetei. 1840. 9—11.1. 
— 3. Aszalay József: Szellemi omnibusz. 1856. I I I . 124. sk . 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). 

1 3 . C i n k o t a i k á n t o r . 
A cinkotai ieee kérdései óta se nem hallott se nem olvasott Menyus 

ilyeneket. (Két választás Magyarországon. 17. 102. 1.) — Ferenc József már 
18í6-ban tanult magyarul. Ebből az évből fennmaradt egy dolgozata «Mátyás 
király vagy a cinkotai itce» címen (1. facsimiléjét Az Újság 1903. évi albumá
ban). 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.). — Á Mátyás királyról és Holubárról szóló Más udvar, más levegő c. 
elbeszélésében futólag szintén feltűnik a cinkotai kántor alakja (Kisebb 
elbeszélések. 25. 87. 1.)..— No most ugyan becsaptam az olvasót, mint a 
•cinkotai kántor a királyt (Töviskes látogatóban. 1912. 182. 1.). — Máskor 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 
népmesei alak. Legősibb szerkezetét az arab Ibn-Abdulhakam 
jegyezte fel a IX. században. Óriási területének adatait 1. Bolte-
Polívka I I I . 214—233. 1., W. Anderson: Kaiser u. Abt. 1923. 
FFO. 42., Boite : Pauli I I . 270. 1. 55. sz. j . — Magyar életére 
vonatkozólag 1. Imre Lajos, Hódmezővásárhelyi ref. főgimn. 
1885/86. évi ért. és Erd. 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 
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cikke). Gálos Rezső, Erd. 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 élce. 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 é le t á lom. 
Egy pillanat alatt megváltozott a (Gábor gyerek) sorsa, épen mint az 

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

Mikszáth, i t t 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 zur 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 XV 111. sz. magyar irodalmában. 
1927. 24. 1. Kny. a Nyr. 1927. évf.-ból. 

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 volt ; 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». 
(Az Innepekre való Predikatzioknak első része. 1631. 205 1.) 

2. Szenei Molnár Alberí : Discursus de Summo Bono, 1630. 
• 326. 1. V. ö. Király György : Egy Özvegy asszonyról való história. 
Gyoma 1920. 73. 1. — 3. Szentesi Regináid : Busticus 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 Bipsél. 
(v. ö. Trostler i. m. 25. 1.) — J. M. Rost : Die Tugendschule. 
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Frkf. u. Lpz. 1739. 21. sz. 484—496. 1, : Der in der Hölle 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. Kard a há ló társak közt. 
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 Ponçianus históriája óta ismeretes irodalmunkban, v. ö\ 
l ü í K T . V. 229—231.1. Katona Lajos a magyar népmese típusai 
közé sorolta, Ethn. 1903. 418. 1. Írod. tanúim. 1912. 263—267. 1. 
Jókai Aki a szívét homlokán 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 Mszívü 
ember fiaiban (30. k. 262. 1.) és A kis királyokban (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. 
Vö. Chauvin V. 62. 1., Köhler-Bolte Ztschr. d. Ver. f. Volksk. 
VI. 1896. 76.1., Bolte-Polívka I. 554. s k. L, Heller Bernát Ethn. 
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, ezüst 
fedeleivel, karbunkulus 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 gyúlt volna ki, egyszeribe minden teljesedett, hát támadtak is 
kívánalmak. (Jókai Mór élete és kora- 18. 159 I. U. o. 251. 1.) — Aladin 
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csodalámpájára utal még a Rudolf trónörökösről szóló Egy mesebeli királyfi 
kalandja c. elbeszélésében (Dekameron III. HL 10. 31 1.). 

Mikszáth e helyei az Ezeregyéjtszaka egyik leghíresebb 
meséjére vonatkoznak. V. ö. Chauvin: Bibliogr. V. 55. VIII. 
118., Bolte-Polívka II . 547—549. 1., Trostler József: Mese
nyomok a XV 111. sz. magyar irodalmában 1927. 27. 1. 

17. A b o l d o g 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., E]ek 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. I I I . 360. 1. — 3. Keresztény naptár 1858. 
45. 1. — 4. Bulcsú Károly: Költeményei 1860. 23—30. J.: 
A boldog. V. ö. Arany János művei VI. 459. 1. Elek Oszkár, 
IK. 22.' 1912. 62—64. 1. — 5. Tatár Péter (élclap). 1. 1861. 
9. sz. : Rege a beteg királyról (vers Medve Imrétől). — 6. Greguss 
Ágost: Meséi, 1878. 154—157. I : A beteg király. V.o. Szalay 
Károly, IK. 1891. 109. s k. 1., Elek Oszkár i. h., Szigetvári 
Iván It. 1922. 30. 1. — 7. Szász Gerő : Ujabb költemények. 
18*0. 75—78. 1.: Egy boldog ember. — 8. Magyar Herkó Pá te r 
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 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLII. 17 
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vasutihivatalnok, sem a katonatiszt, sem az akadémiai tag, sem pedig a szín
műíró nem rendelkezett annyi szellemmel, hogy furcsa rejtvényeit (hány 
vonat találkozik San-Franeiscó és New-York között, Napoleon 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. HL 9. 190—198 1. : Egy modem kisasszony 
antik köntösben.) 

Mikszáth, elbeszélése modern szemléletű humoros feldol
gozása a re j tvényfeladó k i r á l y l e á n y t képviselő T u r a n d o t -
t ípusnak , a m e l y a P e t i t de la Croix Mille et un jours- (1710) 
meséje a lapján Gozzi (1762) és Schil ler (1802) feldolgozásaiban 
a színpadon is híressé v á l t (Puccin i operája). Vol ta i re Zadigja, 
(eh. XIX.) szintén népszerűs í te t te a t á r g y a t . H o l komoly fel
fogással, hol t ré fás formában v i lágszer te e l ter jedt népmesei 
a lak , v. ö. Köhler I I . 465., B o l t e - P o l í v k a I . 188—202. I., 
K a t o n a Lajos, Ztschr , f. vergl . Lit .-gesch. 2. 1889. 40—48. 1. 
és írod. tan. 1 9 1 2 . 1 . 278—279. 1., L. Mackensen : Handwörter
buch. I. 1931. 104. 1. 30. sz. 

1 9 . A z ó r i á s o k j á t é k s z e r e . 

A torjai 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 miiyen kedves játékszert találtam» (Magyar
ország lovagvárai regékben. HL 15. 70 L). 

A Chamisso köl teményéből i smer t monda, amelynek ere
dete a X. századig köve the tő , messzire el ter jedt : a német, dán, 
svéd, finn. észt, orosz és m a g y a r népmesékben sok nyoma van. 
Az angolok, a ke l t a és román népek nem ismer ik ezt a mondát . 
V. ö. V. H ö t t g e s : Die Sage vom Riesenspielzeug. J e n a 1931. 
Ztschr . f. Volksk. N F . I I Ï . 1931. 88. 1. Legismer tebb m a g y a r 
feldolgozása a Gyu la i P á l verse : ÁJZ órjás-leányTca (1851), 
ame ly részben Chamisso, részben erdé ly i népmonda u t á n ké
szül t . V. ö. P a p p F e r e n c : Gyulai Pál irodalmi emiéhei. 1926. 
127. 1. és 175. 1. j . 

20. Hálás halott. 

Kupolyi uram ápolás alá vesz egy útszélen talált szegény beteg leánykát 
és a saját épülésére szánt pénzzel gyógyíttatja, majd tisztességesen eltemet
teti. Fürdőzéséből semmi sem lesz, csupán jótéteményének emlékét őrzi 
szívében. Nemsokára ezután megrendítő eset történik. Fiát egy fiatal leány 
sürgősen kihívja a bányából, s míg a nyomtalanul eltűnt leány után kutat, 
a bánya beomlik. Kupolyi meg van győződve, hogy az ő szegény kis halottja 
volt az, aki jócselekedetének viszonzásaképen fiát a haláltól megmentette 
(Kisebb regények. 8. 3—65 1. : A fekete kakas). 
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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: Kl. Sehr. I. 5 - 3 9 . 1. 

21 . N a g y o t h a l l á s . 
— Ki az a fess tiszt ? — Az öreg Borly unokája — kiáltotta be a 

fülébe félhangosan a baronesz, minthogy Amália tante egy kicsit süket 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. — Úgy — 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 — monda 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, preeor, 
•domine spectabilis. Hová, hová ? —• Gálihoz. Hogy van, domine Prakovszky ? 
— kiállja 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. 93 1.). 

E felsorolt helyek szintén arra mutatnak, hogy Mikszáth-
nak különös érzéke volt a néphumor kedvelt indítékainak 
művészi értékesítésében. Ismeretes, hogy a nagyothallók rend
szerint titkolják szervi hibájukat, 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 
nagyothallásból 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 Ant t i Aarne gyűjteménye: Schwanke über schwer
hörige Mensehen. Hamina, 1914. EEC. 20. A beiöle hiányzó 
magyar adatok pótlására, egyszersmind párhuzamul Mikszáth
hoz felsoroljuk az anekdotatáraink, naptáraink és előlapjaink 
Összegyűjtött ide vonatkozó helyeit: 1. Jókai Mór: Országos 

17* 
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nagy naptár. 1853. 60. — 2. Jókai Mór : A magyar nép adomáig 
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. I I I . 311. — 7. Garam: 
Élcek és adomák. 1858. I. 133. — 8. Baka-humor. 1878. 7. 34. 
— 9. Huszár-humor. 1878. 107. — 10. Babik József: Fráter 
Jukundián. 1892. 121. 239. — 11. Mátyás Sándor: Székely 
humor." 1889. 69. — 12. Ilosvaí Hugó: Adomatár. 1903. 79. 118. 
— 13. Varadi Antal : Szinészhistóriák. 1922. 258. — 14. Nagy 
Imre: A bölcs Babi 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., xx. o. 34. 9. — 22. Herkó Páter 3. 1895. 7. 11., 
u. o. 22. 10. — 23. Bolond Miska 3. 1899. mára 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 w e i n s b e r g i a s s z o n y o k . 
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 
elkeseredés lehetett a tyúkok társadalmában. Még Magdeburg ostrománál is. 
minden asszony ki vihetett magának egy férfit. De itt egyetlen kakas sem. 
maradt. (Két választás Magyarországon. 17. 60. 1.) 

Az a monda, amelyre i t t Mikszáth céloz, nem Magde-
burghoz, hanem Weinsberghez fűződik. I I I . Konrád császár 
állítólag megengedte, bogy 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 Coloniensishen 
(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-
győzőea erősítgetik, hogy, a weinsbergi asszohyhűség történeti 
valóság? s à várostól'északnyugatra fekvő vár az ismert módon 
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menekült meg a megszállástól, v. ö. L. Riess, 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. 27G. 1. A XVI. századtól kezdve egy sereg költői fel
dolgozása jelent meg. Nevezetesebbek : L. Lossius : Epigram-
mata, 1571. 278. 1., Bürger: 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 Rud. 
Krauss: Die Weiber von Weinsberg im Drama. Lit. Beilage 
zum Staatsanzeiger f. .Württemberg, 1921. 153—159. 1. L. 
a további adatokat Österley : Kirchhof V. 152. 1. és 
Boite: Montanus, 615—617 1. r£z utóbbi rámutat arra, 
hogy ez a női csel más helyekhez fűzve a népköltészet
ben is elterjedt. 

A magj'ar 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, CVIIL, v. ö. Király György, 
E P h K 23. 1909. 343. — 4. Taxonyi János : Emberek erkölcsei. 
1743. II. IL X. 311. L, 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 der Bär 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, l t . IV. 1915. 28. — 9. Csontos 
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 adomák. 1902. 20. További népmesei adatokat 
közöl Heller Bernát, Ethn. 20. 1909. 131. 1. 

2 3 . A s i n u s vu lg i . 

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 à rövid két krajcáros 
szivarokra, az embereknek ez sem tetszett: voltaképen egy közönséges 
knikker — mondták — pfuj, de utálatos a fösvénység ! Amikor be akarta 
bizonyítani, hogy ö nem knikker s a jótékonycélú bálra húsz forinttal vál
totta meg a két forintos beléptijegyet, legott kimondták róla: Gregorics Pál 
egy pökhendi tapintatlan ember. Ha összeveszett valakivel és nem engedte 
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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 megnyerniök. E közismert, 
parabola, amely a Mikszáth jellemzését irányíthatta, igen régi 
keletű. Első egyszerű formája Ibn Saidnál olvasható 124a 
előtt, v. ö. Goedeke, Orient u. Occident I. 531. 733. 1. és Gk. 
Par i s : La poésie' franc, du m.-â. 1895. I I . Az ide tartozó 
változatokat behatóan ismerteti Chr. Waas : Die Quellen der 
Beispiele Boners. 1897. 48—50. 1. Úgy látszik, hogy keleti 
eredetű, mert az EzeregyéjtszaMbsm (I. 102.) és a Negyven vezér 
c. török regényben (Behrnhauer ford. 232. 1.) is megtalálható.. 
Nyugaton a középkor óta a mai napig ta r t a népszerűsége. 
Nevezetesebb előfordulásai: Vitry 59. sz., J . Manuel: Gondé 
Lueanor, ed. H. Knust 2. sz., Bromyard J. 10. 22. ( = Wright 
144. sz.)., Poggio: Fac. 100: Ägaso., Pauli c. 577., Kirchhof 
II . 124., Lafontaine: Fabl. I II . 1.: Le meunier, son ßs et son 
âne (Régnier kiad. 1. 197. 450.). L. a további adatokat: Dun-
lop-Liebrecht 502. L, Köhler II. 571., Chauvin: Bibliogr. I I . 
148. 370. VIII. 139., Boite: Pauli II . 384. 1. 577. sz. j . 

Magyar adatok: 1. Heltai Gáspár: Esopusi meséi. ËMK. 
IV. 22—24. 1. — 2. Verseghy Ferenc: Magyar Aglája. 1806. 
27. 1. : A balctai paraszt = Lafontaine, v. ö. IK. 28. 1918. 
384. 1. — 3. 100 mese képékkel. 1865. 11. 1. : A molnár és fia 
( = Lafontaine). — 4. Papp József: Száz mese. 1912. 25. 1.: 
Az utazgató molnár (= Lafontaine). - . 5. Szent István-Társ^ 
naptára, 1913. 107. 1.: A világ járása. 

2 4 . Lá tha ta t l an kép. 
Valahol Páduában, mesélik, volt egy torony, amelyen négy galamb volt 

kifaragva. A babona azt tartja, hogy aki az ő apjának igazi fia, 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 (ÖM. 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 
Amis&ig (V. 491—804. vs.), Eulenspiegel XXVII. históriájáig 
és Cervantes CsodaszínházéAg (1615) nyúlik vissza az önámítás 
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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 rúnájává 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 Vólksb. von TJlenspiegel. 1916. 21., A. Wesselski: 
Die Begebenheiten der beiden Gonnella. 1920. 33. sz., Aug. Andrae, 
Rom. Forschungen 16. 1904. 342., 27. 1910. 361., György Lajos: 
Eulenspiegel magyar nyomai. Erd. Múzeum XXXVI. 1931. 

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

kártérítési követelésben a következőkép ítélkezett : «Minthogy Stab Ulrik 
leestében az utcán menő Blir Jakabra zuhant, ki3 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 csodásan épségben maradt Stab Ulrikra lezuhanni». 
(Az igazi humoristák. Hl. 2. 20. 1.). 

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 
G. 8. 1871.) s Köhler e kiadás bírálatában (Kl Sehr. IL 578.) 
számos párhuzamot állít ez anekdota mellé. Ezek közül meg
említhetünk egy középkori angol költeményt (Hales-Furnivall : 
Ballads and Romances. 1868. 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. Újabbkori adatok : D'Ouville : Contes 
(1644.). Brunet kiad. 1883. I. 63. 1., Abraham a S. Clara: 
Judas. 1692. I I I . 208. 1., Dictionnaire d'anecdotes. 1767. I I . 
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. I I . 234. 1. j . 
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Ez a tréfa minálunk is régóta kering s több változatában 
palóc anekdotává honosult: 1. Vátzi hal, 1784. — 2. Andrád: 
Anekdoták. 1789. I. 93. sz. ( = Vadé Mecum I. 129.). — 3. Pesti 
kai. 1808. —• 4. Házi és uti 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 h a l á l m i n d e n ü t t u to lé r . 
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 abakról. — 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. — Ha az ember mindig a kocsin van, a kocsin hal meg . . .Hát 
a tekintetes asszony nem fél az ágyba feküdni, mikor minden ismerőse az 
ágyban balt 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. Öaterley (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 
követhető az élete napjainkig. Magyar adataink : 1. Kónyi 
János: Democritus (1815.) 1. 94. sz. (V. ö. Lyrum L. L. 1730. 
187., Anekdoten 1767. I. 272. 1., Vadé Mecum VI. 125.). — 
2. Pesti kai. 1813. — 3. Esztergomi kai. 1839. 

2 7 . A m e g k e n t szekér . 
Mácsik 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. (Nemzetes uraimék. HL H. 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 anekdotatípusának a középkor óta ismert 
egyik leggazdagabb változata: Vine. Bellovacensis: Spec. 
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morálé, 3. 3. 31., Bromyard A. 14. 4., Seala celi 1480. 20a., 
Pauli c. 125.r Hans Sachs: Die falschen Juristen, 1556. Fab. 
6. 266. 1007. sz., Montanus : Oartenges. c. 63. V. ö. Österley : 
Pauli 488. 1.. Bolte: Montanus 609. 1., Bolte: Pauli II . 290. 1. 
— Magyar adatsora szintén régi és gazdag: 1. Kónyi János: 
Democrítus (1815.). I. 22. sz. — 2. Yátzi hal. 1786. — 3. Traüner-
Károlyi kai. 1835. —4. Nagyváradi kai 1836. — 5. Vas Gereben : 
Nevessünk. 1856. I. 179. = ÖM. IX. 439. 1. — 6. Garam: 
Élóek. 1858. II . 26. — 7. Rajkó: A régi jó táblabíró. 1859. 
I. 61. 1. — 8. Uram Bátyám I. 1886. 49. sz. 6. J. : Kenni kell a 
tengelyt. — 9. Ihász Gilbert: Szellemi kincstár. 1896. I. 593. 1. 
— 10. Dvorzsák János: Adomák. 1903. 11506. sz. 

2 8 . Az o k o s N á s t y a . 
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, ő ígért minden férfinak a látogatásért egy 
pár új bocskort (Kisebb elbeszélések 24. 94—99 L). 

Vitryre hivatkozva hasonló történetet beszél el a Vin-
centius Bellovacensisnek tulajdonított, de valójában nem tőle 
származó Speculum morale (12. 6. 9. 1396 D.) a XIV. sz. ele
j én : «...quaedam erat meretrix pulchra et iuvenis, quae cum 
nallo volebat pro pecunia accumbere, nisi daret ei cum pretio 
cultellum unum ; quos sibi datos conservabat. Cum autem facta 
esset vetula et contemnerent earn amatores, dabat eis cultellos 
sibi prius datos. Unde de talibus dicitur, quae dánt pretium 
amatoribus suis, quod reddunt cultellos.» Német fordítását közli 
Wesselski : Mönchslatein, XII. sz. 19. 1. Ez a példa megvan a 
Navarrai Fülöp Les quatre terns d'aage d'orne c. értekezésében 
(ed. M. de Freville. 1880. 89. 1. Vö. P. Meyer, Romania XII I . 
595. L) és egy XIV. századból való olasz novellában. V.o. Papant i : 
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. G. 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 Ezeregy'éjtszakáig, v .o . 
Ztschr. d. Ver. f. Volksk. XIX. 88. 1. és Wesselski: Märchen 
des Mitelalters. 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 ígenrégi idők 
humorát viselő tárgyához (v. ö. A saját ábrázatomról. Hl. 1. 240.1.). 
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29 . Rátóti halálos ítélet. 
Korpona városa pallosjogot eszközölt ki Bercsényi Miklóstól, de ravasz 

módon becsapta a kuruc sereget, ami Rákóczi fejedelmet annyira felháborí
totta, hogy Krametz 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. é9—53 1. Regényeiben és elbeszéléseiben is, ahol szerét tehette, 
szívesen alkalmazott ilyen vonásokat, pl. 3. 117 L, 12. 15. 1., 15. 216 L, 
HL 18. 102—103 1. 

Mikszá th a fent i elbeszélésében égy rég i népies a n e k d o t á t 
é r tékes í te t t . Leg rég ibb előfordulása az 1597-ben S t r a s sbu rgban 
n y o m t a t o t t és u t á n a k é t í zben : 1598-ban Die Schildbürger 
címen á tdolgozot t és 1603-ban Der OriUenvertreiber néven 
megbőv í t e t t Laiebuch 15—17. fejezetében je lölhető meg (v. ö. 
K. v. Bahde r kiad. 1914. N D L . 236—239. I ) . E szer in t a 
s i lda iak soka l lo t ták a hóhér tó l köve te l t 10 t a l l é r t egy to lva j 
fe lakasztásáér t , i nkább a d t a k egy t a l l é r t m a g á n a k a to lva jnak , 
h o g y akasz tassa fel m a g á t ott , ahol akar ja . A bopfingeniek pedig, 
mivel nem vo l t akasztófájuk, pénzt a d t a k az e l í té l tnek, s 
megparancso l ták neki , h o g y menjen N ü r n b e r g b e , ahol k é n y e l 
mesen k ivégez te the t i magá t , mer t o t t van hóhér is, m e g 
akasztófa is. (V. ö. A. B i r l i nge r : Volkstümliches aus Schwaben. 
1861. I . 433., H. M e r k e n s : Was sich das Volk erzählt. 1903. 
I . 6. I I I . 40.) 

A m a g y a r nye lv t e rü le t en is régó ta emlege te t t t réfabeszéd : 
1. K ó n y i : Democritus (1815.) I I . 126. s z . — 2. Andrád : Anek
doták, 1789. I . 224. sz. ( = VM. VI . 6.). — 3. Pesti kai 1798. 
— 4. Suszter Lipli. 1808. 42. 1. 9. sz. — 5. Dugonics A n d r á s : 
Magyar példabeszédek 1820. I . 23 . I I . 317. — 6. ß a l l a g i Mór : 
Magyar példabeszédek, 1850. 108. sz. — 7. Vas Gereben : 'ÖM. 
X . 365. 1. — 8. S i r i saka Andor : Magyar közmondások. 1890: 
3. 1. — 9. D u n a y J á n o s : Víg órák. 1913. 113. 1. — 10. M a g y a r 
H e r k ó P á t e r 20. 1912. 42. sz. 6. 1. — 11. D 'E I t e : Anekdoták 
1912. 28. 1. — 12. N a g y I m r e : Eagada. 1924. 33. 1. — 12. 
Dömötör Sándor : Cigányadomák E t h n . 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. 13. 
98. 1. ; Mosolygó emlékkövek). — Mikszáth még egyszer említi ezt az anek-



TÁRGYTÖRTÉNETI JEGYZETEK MIKSZÁTH ANEKDOTÁIHOZ 259 

otát, 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. G winner a Schopenhauer életrajzában (A. Schopen
hauer. 1862. 210.1. és Schopenhauers Leben. 1878. 530. 1.) említi, 
hogy Schopenhauer az asztalnál mindig egy aranypénzt tar tot t 
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 jár t el. (Schriften. 1825. 253. s k. 1.). Köhler e két adat 
közt összefüggést keres s valóban megtörtént esetnek tekinti 
(Kl. Sehr. III. 212. sk . 1.), pedig nyilván vándor anekdotával 
van dolgunk. Ezt a Mikszáth adata is megerősíti. Rokon vele 
Bebel Lib. I I . 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
hof V. 60. 1., Wesselski : Bebel 1.175.1. 16. sz. j . , Boite :Pauli IL 
422. 1. 753. sz. j . 

3 1. Magyar orvosság . 
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. Hí. 2. 35. 1.) 

E széltében járatos anekdotának következő változatait 
ismerjük: Í .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 hal. 1800: 
«Különös hasznú orvosság hideglelés ellen a borsó leves, de 
tsak a Magyar gyomornak». — ^Esztergomi hal. 1837. (u. az.) 
— 4. Vas Gereben: Egy alispán. ÖM. V. 177.1.: «a kolozsvári 
káposzta magyar embernek hideglelésben orvosság, a szebeni 
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szásznak méreg». — 5. Vajda János : Magyar bors. 1876. 94. 1. : 
«Töltött káposzta hagy máz 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. Î. : «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 ha]ál». — 10. Az Üstökös 47. 1904. 95. sz. 592. 1.: 
«A sajtószabadság olyan, mint a töltött káposzta : a német 
felfordul tőle, à 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 egy Németországban 
tanuló magyar diákról, hogy a töltött káposztától meggyó
gyult, míg ugyanettől az orvosságtól német diáktársai meg
haltak. Az orvos megállapítása i t t így hangzik : «Haec medicina 
valet tantum pro Hungaris». ~' .. T 

r ° GYÖRGY LAJOS. 


