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Anekdoták forrásai. 
Fenti címen e folyóirat 1928. évf, 7—8. számában Szigetvári Iván egy 

XVII. századi francia anekdotagyüjtemény 9 darabjára hívta fel figyelmünket. 
Valamennyit olvasta, illetőleg hallotta magyarul is, de megjelölni nem tudja, 
hogy hol. Ezzel mintha utalni akart volna arra, hogy többek között egy 
kritikai anekdotaíárunk is hiányzik, mely az ilyesféle kétolyünkben nyomban 
emlékezetünk segítségére siethetne. Sajnos, mi még a kezdet kezdeténél sem 
tartunk. Anekdotás könyveinket számba sem vettük, még kevésbbé dolgoztuk 
fel rendkívül gazdag anyagukat. Tehát semmi előzményre sem támaszkodva, 
— lehet, hogy hiányosan — mégis megpróbálom a Szigetvári Ivántól ismer-
tetett anekdoták közül ötnek magyar változatait összeá'lítani. Ebből kitűnik, 
hogy ezek semmiesetre sem a szerzőtől gyanított Talleinant francia könyvéből 
jutottak hozzánk. Az útvonal megállapítása ezeknél a vándor tárgyaknál 
különben is nehéz, sokszor lehetetlen, minden esetben nagy óvatosságot kívánó 
feladat, mert az anekdotagyíijtemények legtöbbször többé-kevésbbé szemérmet-
len kompilációk. Ezekről már G. Ph. Harsdörffer megmondta helyes vélemé-
nyét az Ars Apophthegmatica-jáh&n (Nürnberg, 1662. 3542. sz.): „Die Bücher-
echreiber sind zum theil wie die Guckguck, einer guckt den andern nach, und 
wenn man einen hört, so hört man sie fast alle." 

1. (1.) Az Ossuna herceg nápolyi vicekirályhoz fűződő anekdota Taxonyi 
János nevezetes példatárában (1740—1743. II . II . VII. 268. 1.) olvasható 
először magyarul. Jablonkay Gábor Taxonyi életrajza (Kalocsa, 1910. 299. 1.) 
a magyar jezsuita közvetlen forrására is r ámuta to t t (Ardia, III. Poenitent. 
Instr. 21. sz. 6. pag. 316.). Még ugyanebben a században Kónyi János is 
elbeszéli ezt a történetet (A mindenkor nevető Demoeritus. Buda, 1786. II. 
182. sz.), minden mozzanatában megegyezőleg a Taxonyi és a Szigetváritól 
idézett Tallemant elbeszélésével. A jóízűen anekdotázó strázsamester mégsem 
náluk olvasta, a nápolyi alkirály elméaségét, hanem minden valószínűség szerint 
Friedrich Nicolai berlini könyvkereskedő l ade Месит (Berlin, 1767—1782) című 
10 kötetes sorozatában (I. k. LVI. sz. „Die Galerensclaven.") bukkant rá. 
Ezt azért merjük állítani, mert а XVIII. század e legterjedelmesebb német 
anekdotagyüjteményében Kónyi 393 elbeszéíéséből 255-nek, tehát majdnem 
háromnegyed részének csaknem szószerinti német, szövegét kapjuk. A Demo-
eritus hat kiadása népszerűsítette nálunk ennek az anekdotának ismeretét. 
Közelfekvő tehát a gyanú, hogy Kis János is Kónyinál olvasta az ossunai 
herceg esetét (Ifjúság barátja. Pest, 1816. I. 272. 1.: ,.A' nyilt szivüség' 
jutalma"), de az is lehet, hagy máshonnan másolta le. Annyi kétségtelenül 
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megállapítható, hogy ő is írásbeli forrást használt. Ezek a népszerű könyvek 
aztán annyira beleolvaszthatták a szájról-szájra járó anekdota-anyagba ezt 
az elbeszélést, hogy Vas Gerebennél (Nevessünk! Pest, 1856. I. 181. 1. ÖM. 
IX. 441. 1.), akinek emlékezetében már feledésbe merült Ossuna herceg nápolyi 
vicekirály neve s csupán „egy nagy úr"-hoz fűződik a főbb vonásaiban ée 
lényegében megmaradt cselekvény, neon is sízükséges irodalmi forrást keresnünk. 
A legérdekesebb magyar változat azonban a 600 válogatott adomát tartal-
mazó Pipafüst c. gyűjteményünknek „A beismerés juta!má"-ról szóló elbeszé-
léso (Szekszárd, 1898. 6. 1.), amelyben Ossuna herceg helyét Mátyás király 
foglalja el s az eset színhelye sem a gálya, hanem egy „fogház", fgy öltött 
lassanként kifogástalan magyar ruhát ez az idegen eredetű anekdota. Az ilyen 
nemzeti lokalizálás nem ritka eset az anekdoták világában. 

2. (4.) Az az anekdota, hogy a szamarakat hajtó öreg asszonyt a sza-
marak anyjának csúfolják az emberek (rendszerint a járókelők vagy a gyer-
mekek) s az fiainak nevezi a gúnyolódókat, magyar nyelven Kónyinál talál-
ható meg első ízben. Ö már magyar anekdotaként közli, a nagyszombati 
diákokat téve meg szereplőkül (Democritus I. 106. sz.). R a j t a kívül még 3 
gyűjteményben lehet megtalálni ezt az anekdotát: Vas Gerében, Nevessünk! 
Pest 1856. I. 81. 1. ÖM, IX. 370. 1.; Kőmives János, Gondűző. Eger 1867. 
294. sz.; Gácsér Pista: Abczug! Budapest é. n. 58. 1. 

3. (5.) Szintén Kónyi János beszéli el — tudomásom szerint — először 
a kemény télen dühös kutyáktól a „Brabontziában" megtámadott spanyol 
esetét, aki átkozódásra fogja, hogy a kutyákat szabadon eresztik, a köveket 
pedig megkötik (Democritus I. 75. sz.). Nemcsak a francia, hanem a német 
anekdotagyüjteményeknek is kedvelt darabja volt az idegen ember balgasá-
gának ez a kigúnyolása (pl. Das blaue Buch zum Todtlachen. S. 1. s. a. 
XVIII. sz. 22. sz.). Még három magyar gyűjteményben akadtam rá erre az 
anekdotára: Andrád Sámuelnél (Elmés és mulatságos rövid Anekdoták. Béts-
ben 1789. I. 295. sz. „Szabad ebek, s kö tö t t kövek"), Dvorzsák Jánosnál 
(Adomák és veszemék. Budapest 1903. 6013. sz.) és Babik Józsefnél (Fráter 
Jukundián. Eger 1891. 84. 1.). Ez utóbbinál magyar színt nyert ez az idegen 
anekdota: Szatmáron esik meg a kaland egy olasz jezsuitával. 

4. (8.) Azt a jóízű anekdotát, hogy a halálraítélt szabómester helyett 
az egyik bognár felakasztását kívánja a falu lakossága, mert az utóbbiból 
kettő is van, míg szabó csak egy mesterkedik a faluban, — Andrád Sámuel 
mondja el először magyarul (Anekdoták. I. 188. 1.). A „magyar Democritus"-
nak a Vade Месит-ból átültetett (VII. 16. sz. „Ein Schmidt und drey 
Schneider") darabjai közé tartozik ez az anekdota. Nála s a későbbi magyar 
változatokban rendszerint egy kovácsról s két takácsról vagy két borbélyról 
esik szó. Magyarul olvasható még a következő helyeken: Dugonics András, 
Magyar Példa Beszédek. Szeged 1820. I. 110. 1.; Erdélyi János Magyar Köz-
mondások könyve. Pest 1851. 504. sz. („Hetedfél Balázsnak csak egy esze" 
szólás magyarázatául), Vas Gereben, Nevessünk! Pest 1856 I. 237. I. 237. 1. 
„Hetedfél Balázsnak csak egy az esze", Kőmives János, Gondűző. Eger 1867. 
86. sz. 

5. (9.) Az ingyenborotválás s közben a kint vonító kutya, melyről a 
szenvedő alany azt hiszi, hogy azt is ingyen borotválják, rendkívül népszerű 



100 KISEBB K Ö Z L E M É N Y E K . 

adoma, amely többek közt a Joh. Pet. de Memel (Lustige Gesellschaft. Zip-
pelzerbst 1657. 326. sz.) és F. J . Rot tmann (Lustiger Historien Schreiber. 
Freystadt , 1717. LV. 79. 1. „Der um Got tes Willen geputzte Armer") híres 
gyűjteményeiben is fellelhető. Magyarul Kónvi János jegyezte le először 
(Democritus. I. 36. sz.). Lehet, hogy a Vadé Месит elbeszélése ( I I I . 28. ez. 
„Etwas um Got ts willen") volt a mintája, bár ebben — s a fenti két gyűj-
teményben is — egy szegény ember, míg Kónvinál egy franciskánus barát az 
áldozat. Vajda Jánosnál egy koldus szerepel ebben a kényelmetlen helyzetben 
s kutyavonítás helyett macskanyávogás ébreszt benne részvétet a szegény állat 
i ránt (Magyar bors. Budapest, 1876. 113. 1. „A koldus és a borbély"). Az 
ú jabb gyűjteményeinkben jellegzetes cigányadomaként szerepel (Öreg Hegedűs 
Lajos, Eredeti tréfák s mondák a czigány életből. Pest 1857. 38. 1. „A czi-
gányt Isten nevében borotválják a városban"; Dvorzsák János, Adomák és 
vtszemik. Budapest 1903. 853. sz.) 

Az i t t tárgyal t anekdoták maglehetősen szürke darabjai a műfajnak. 
Anekdotás könyveinkből rengeteg olyan anyagot lehetne összeválogatni, 
amelyek a legnevezetesebb európai vándortárgyak magyar vál tozatai t kép-
viselnék. Nem szabad tehát felednünk, hogy magyar anekdotagyüjteményeink 
számbavétele s nemzetközi kapcsolataiknak megkeresése még az irodalomtör-
téneti kutatásaink adósságai közé tartozik. 

György Lajos. 

Egy tudós hitszónok Madách Imréről. 
Madách Imréről szól Löw Immánuelnek, a tudós szegedi főrabbinak, 

remrég megjelent .,Hetven Beszéd!"-e közül az egyik, melyet 1823-ban január 
21-én, a költő születésének századik évfordulóján, t a r to t t . A beszéd hét 
prófétához fűződik, akit egy régi héber t an í tás felsorol, és e kapcsolat alap-
ján Löw hét szakaszban mél ta t ja Madáchot. Bevezetésül így foglalja össze 
a maga szempontjából Madách költészetének egyes mozzanata i t : „A szent-
írás költésén fej'iék és érlelődék Madách lá tó i lelke. Jób könyve volt szárnyaló 
képzeletének szárnybontója, alkotásának indítója. A szentírásból merítette 
nem egy kisebb törlejtésének anyagát, Jób könyvéből egyedül túlélő szerze-
ményének keretét. Megénekelte az agáda költői képzetei nyomán a nő terem-
tését, Ábel halálát, Lót nejének megdermedését. Megkísérelte drámába foglalni 
Mózes emberfölötti a lakjá t és jellemének mélyére hatolt, midőn így ezó 'a l ta t ta 
meg: 

Jaj a népnek, ha nincs költészete ! 
Lelkét elfojtja a körültekintés: 
A lelkesülés szülhet csak nagyot!" 

Azután, miként már említettük, hét prófétaalakhoz, t . i. a bibliai Bileam, 
Beór, Jób és ennek négy ba rá t j a alakjához köti Löw Madách ismertetésének 
fonalát , érdekesen megvilágítva Madáchban a poétát, a gondolkodót és a 
politikust. Eg}' figyelemreméltó, Madáchra jellemző életrajzi apróságot is 
tudunk meg Löw emlékbeszédéből. 1890-ben a főrabbinak egy hive (Schőn-
wald Márk volt a neve) hirdetésre jelentkezett. Átadta a ezületéslevolét. 
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Csetvén született 1850-ben. Löw végigfutott a ezületéslevélen és utolsó során 
meglepődve akadt meg szeme. A jelentkező megszólalt: „Ügy-e, hogy csodál-
kozik? Madách Imre volt a komám! Apám házizsidajuk volt és a fiatalúr 
fönntartot ta magának a zsidó tiú komaságát.'' Löw Immanuel beszédében 
sok finom megjegyzés лап Madách költészeiéről általában és külön egyes 
műveiről is: az Ember Tragédiájáról, a Mózesról, a Mária királynéról stb.-ről. 
A magyar irodalomtörténet és esztétika, illetőleg az Irodalomtörténet nem 
mehet el Löw Immanuel finomszövésű beszéde mellett, anélkül, hogy tudo-
mást nem venne róla. —l—». 

Egy Osszián-töredék. 
Fábián Gábornak Osszián-kiadásához írt bevezetésében a régebbi magyar 

Osszián-fordításokról is beszámol Heinrich Gusztáv. (Fábián Gábor: Ossian 
énekei. Bpest, 1903.) A fordítások fölsorolása természetesen nem tar t számot 
a teljességre. Heinrich adatait megszerzem egy aprósággal. 

Csicsáky Imre, a még ma is élő költő pap, Csicsáky Imre kisebb köl-
teményei és műfordításai (Temesvár, 1888. 119. 1.) c. verses kötetében talá-
lunk egy töredéket Ossziánból. A fordítás címe: Darthúla sírdala. Keltezése: 
Zsombolya-Csitó, 1885. 

Csicsáky a Dar-Thula c. ének végén levő sírdalt, a bárdok dalát, for-
dí tot ta le az eredeti versmértékhez alkalmazkodva. A sorok rimtelenek; az 
ossziáni versek sémájában Ahlwardt értelmezését követi. 

Csicsáky átültotésében a sírdal "23 soros, Kálmán Károlynál 22, Fábián-
nál 18 sor; Denis német fordításában szintén 18 sor. 

A Dearduil (Fábiánnál Gyárdúl) névből Macphersen csinált Darthulát . 
Kálmán a Dearduil nevet magyarosan Dardula-nak mondja. 

Timár Kálmán. 


