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Pl. a Kont utolsóelőtti s t rófájában 

Kel a lázadó moraj 

olvasható, sőt mi több a 4. s t rófában: 

De trónusán áll a király (!) 

Amott még lehet némi kétség, i t t talán mégsem . . . 
Ugyancsak, a z 1843. évi kiadásban a költő éppen egy magánhangzó-össze-

vonásra vonatkozó sajtóhibát helyesbbített (93.1. gyermekeit helyett: gyermekit). 

A jelen esetben a ,,Társihoz" lehetett sajtóhiba, de lehetett pongyola 
jambus is, mit később észrevett Garay és kijavított . A „társaihoz" ugyanis 
az akkori gyakorlat szerint jó jambusnak számított, mer t az ai-t diphtongue-
nak, tehát longának minősítették. Van ilyen Vörösmartynál s még Petőfinél is. 
Mindenesetre Garay e kifejezése verseinek 1843. évi kiadása óta a kettős hang-
zóval írt alakban állandósult. 

Hasonló jelenséggel később is találkozunk nála. Íme egy másik példa. 
A győri vaskakas c., 1847-ből való balladája utolsóelőtti strófájában: 

Lenn Pálfy hős példáján elhagyja ménéit 
A készen állt lovasság, s társain gyalog segít; 

Visszatérve a Hunyad kardja kétféle szövegváltozatára, a leglényegesebb 
altérést eredeti és módosított alak között az utolsó s t rófa (ill. az átdolgozott, 
vers utolsó s t rófá jának két utolsó sora) tünteti fel. E z t ugyanis Garay tel-
jesen á t í r ta : 

38. Mert víz nem adja vissza 
Mit egyszer eltemet, 
Kérlelhetetlen elfoly 
Élet s halál felett. 

(19. S oly néma mint az éjfél a nagy folyó megint, 
Hős Orsi megnyugodtan hullámin eltekint.) 

Strófa, r i tmus és rím — e formai elemek — a műhelymunkában éppoly 
fontos szerepet játszanak, mint a forrás, melyből a köl tő ihletet, tárgyat merít. 

Bisztray Gyula. 

Tárgytörténeti jegyzetek Mikszáth Kálmán 
műveihez. 

Mikszáth Kálmán művei gazdag tárgytörténeti anyagot rejtenek maguk-
ban. Ehhez az anyaghoz túlnyomórészt nem irodalmi ú ton jutott, hanem élő-
szavas közlésekből; egy-egy társaságban hallott anekdotát, érdekes esetet 
feldolgozott novellává. Később, képviselő korában, politikus ismerősei hoztak 
neki az ország minden részéből témákat . Folyosói vagy asztal melletti beszél-
getés közben is merültek fel ötletek, történetkék, melyeket feldolgozott."1 

1 Schöpflin Aladár: Mikszáth Kálmán. Bp., [1941.] 54. 1. 
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Az irodalomtörténeti vizsgálódás ezideig főkép a Gesta Romanorumhoz,2 

Straparolához3 és Naszreddinhez4 való viszonyával foglalkozott. Csak György 
Lajos kuta tása i szélesítették Mikszáth ismeretanyagának forrásterületét.5 Eze-
ket a kuta tásokat egészíti ki tanulmány-sorozatom, amelynek első fejezetét 
mutatom be i t t . 

I. 

A katekizmusi ének. 

Az író éjfél táj t cudar fergetegben bérkocsin igyekszik haza. Az Erzsébet-
kőrúton szivarért betér egy trafikba, ahol ételt és italt is kapni. A kiszol-
gálónőnek udvarolni kezd, amit megzavar Veréb Pálnak, a környék bolti őré-
nek bejövetele. Az író tévedésből kocsisának nézi és, hogy türelemmel vára-
kozzék, itallal kínálja. 

A második kupicánál Veréb Pál azt mondja: 
— Kétszer kaszálják a rétet 
A harmadiknál: 
— Háromszor iszik a magyaTl 
A negyediknél: 
— Négy fertályt szokott az óra ütni. 
Amikor az író tovább bíz ta t ja : „igyék még, Veréb bácsi! öntsön magá-

nak, amennyit akar!", ezt jegyzi meg a bolti 6r: 
— Olvasatlanok a csillagok! 
(Veréb Pál traktában. Mikszáth Kálmán Munkái. Jubileumi kiadás. 

MDCCCCX. XXVII . 153—155. 1.) 
Hogy ezzel a motívummal foglalkozom, elsőnek, arra Rubinyi Mózesnek 

folyóiratunk utolsó számában megjelent cikke adot t ösztönzést..6 Rubinyi ugyanis 
Lessing Minna von Barnhelm-jét (I. felv. 2. szín) hozza párhuzamul, ahol a 
kocsmáros ezekkel a mondásokkal ösztönzi ivásra Justot , a tisztiszolgát: 
(a másodiknál): „auf einem Beine ist nicht gilt stehen"; (a harmadiknál): 
„aller guten Dinge sind drei!"; (a negyediknél): „Eine vierfache Schnur hält 
desto besser".7 Mikszáth forrásául .pedig ugyani t t Gogolyt jelöli meg: „Mik-
száth azonban nem Lessing után, hanem nagy valószínűséggel Gogoly Holt 
lelkek című regénye után dolgozott. Gogoly regényében Pjetuch Petrovics, lia 
vendégének, Csicsikovnak, a tányérján csak egy darab volt már az ételből, 
rögtön adot t egy másikat, mondván: Pár nélkül se ember, se madár nem élhet 

2 Szigetvári Iván: Mikszáth és a Gesta Romanorum. EPhK. XXXIV. 
1910. 735—736. 1. (= U. a.: Kisebb munkák. Bp., 1927. 69—72. 1.); — Málly Ferenc: 
Mikszáth Kálmán a Galamb a kalitkában c. novellájának forrásai. A Szegedi 
Magy. Kir. Állami Arpádházi Szent Erzsébet Leánylíeeum harmincharmadik 
Értesítője. 1929—30. jskolai év. Szeged, 1930. 22—25. 1.; — Remport Elek: Mikszáth 
és a Gesta Romanorum. IK. XLII I . 1933. 121—126. 1. 

s Gálos Rezső: Mikszáth forrásaihoz. EPhK. XXXVIII . 1914. 70—71. 1. 
4 Веке ödön: Mikszáth Kálmán forrásaihoz. Irodalomtörténet. I I I . 1914. 

318—319. 1.; — György Lajos: Magyar anekdotáink Naszreddin-kapcsolatai. 
(Erdélyi Tudományos Füzetek. 54.) Cluj-Kolozsvár, 1933. 23. 1. 7. j . 

s György Lajos: Tár g у történeti jegyzetek Mikszáth anekdotáihoz. IK. 
XLII. 1932. 19—31., 140-152., 244—260. 1. (Irodalomtörténeti Füzetek. 47. Bp., 
1933. 43. 1.) 

6 Rubinyi Mózes: Orosz hatások Mikszáth müveiben. Irodalomtörténet. 
XXXV. 1946. 69—70. 1.; korábban hasonlóan nyilatkozik Mikszáth Kálmánná 
Visszaemlékezései. Bp., 1922. с. műhöz írt jegyzetében: 236—237. 1. 

' Ez a mondás a Bibliából ered, ahol azonban így található: „s a hár-
mas fonál nem egyhamar szakad el". (Koh. IV. 12.) 

Irodalomtörténet 4 
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a világon. A kettős szám nem jó szám, Az Isten a háromságot kedveli, Ki 
látott már háromkerekű szekeret, Ki épit háromszegletü házat. Ez ugyan egé-
szen bizonyosan amolyan irodalmi eredetű motívumvándorlás, sokfelé megvan, 
de bizonyos, hogy Mikszáth figyelmét az akkoriban nálunk nagyon népszerű 
Gogoly terelte e tréfás kiszélásokra." 

Mindenekelőtt ez nem annyira irodalmi, mint inkább népköltészeti 
motívum, számos néphagyományban — így a magyarban is — megvan, nem 
olyan bizonyos tehát, hogy Mikszáth Gogoly után dolgozott.7a 

Aki folklorista olvassa Mikszáth idézett helyét, azonnal a katekizmusi 
énekre gondol.8 

A, láncolatos versnek legegyszerűbb faja a láncolatos számsor. Nincs is 
egyéb kerete, mint az egymásután következő számok, amelyekre kérdeznek és 
felelnek. Ennek a műfajnak memorizáló erejét már korán felismerték a külön-
böző vallások és a vallásoktatás szolgálatába állították, hogy bittételeket 
sorakoztassanak fel általa. Már az ó-ind (páli)" és az ó-iráni (pehlevi)10 val-
lásos irodalom is ismeri, a keresztény egyházban pedig Eucherius, lyoni püspök 
az elindítója, aki 449 körül írt Formulae spiritalis intelligentiae c. művének 
XI. fejezetében (De numeris) ezt a számszimbolikát óriási ugrásokkal 
1—1000-ig viszi fel.11 Ebből alakult — miután dallam járul t hozzá — a kate-
kizmusi ének. Alakja máig elárulja, hogy a számsor szerint az Ó- és Üj tes tá-
mentumból fel tet t kérdésekre a gyermektől vár feleletet. Egyszóval összefoglalja 
számára a katekizmust. Innen a név is. 

Van azonban egy terület, amelyet teljesen figyelmen kívül hagyott tá r -
gyunk tudományos ku ta tása és ez az iszlám. A muhammedán hitvita- és hi t -
térítő irodalom — úgy látszik — szívesen folyamodott a számszimbolikához. 
Az iszlám hagyományában számo® elbeszélés található előkelő zsidók és kereszté-
nyek áttéréséről1. így pl. elmondják, hogy a tudós Rabbi 'Abdallah Ibn Szalam, 
ez a félig legendái alak, miként vál t meggyőződéses muhammedánná. Néhány 
dogmatikai kérdést t e t t fel a Prófétának s mivel az helyesen megfelelt rá juk, 
Í6zlám-hitre tért. így beszéli ezt el az „1000 kérdés könyve". Kezdetben csak 
néhány kérdésről volt szó, a későbbi korok azonban felduzzasztották ekkorára 

7a György Lajos: A magyar és az orosz irodalom kapcsolatai (Erdélyi 
Tudományos Füzetek. 200.) Kolozsvár, lf>46. sem regisztrálja ezt a hatást. 

8 Irodalom. Martt i Haavio: Kettenmärchen-Studien. I . Helsinki, 1929. I I . 
II. o. 1932. (FFC. No. 88., 99.) — Taylor, Hwb. des deutschen Märchens. I I . 
1934/1940. 171—174. 1. — Stith Thompson: Motif-Index of Folk-Literature. V. 
Helsinki. 1935. 416. I. Z. 31. 2. Ehod mi yodea. — В. Heller: Neueres Schrifttum 
zur jüdischen Sagen- und Stoffgeschichte. MGWJ. LXXXI. 1937. 288—291. 1. — 
U. a.: Echod mi jaudea és a katekizmusi ének. IMIT Évkönyve. 1938. 29—45. 1. 
— U. a.: Még néhány szó a katekizmusi énekről. Ethnographie. LI. 1940. 250— 
252. 1. — Berze Nagy János: A ,,katekizmusi ének" és a néphagyomány szám-
szimbolikája. Ethnographie. L. 1939. 111—135. 1. — U. a.: A katekizmusi étiek 
kérdéséhez. Ethnographia. LI. 1940 . 482—484. 1. — Juhász Miklós: Adat a kate-
kizmusi ének magyarországi történetéhez. Ethnographia. LIV. 1943. 252—253. i. 
— Legutóbb Max Grunwald foglalkozott e tárggyal (1 Edoth. I I . 1946—1947. 16. 1. 
Nr. 749.) 

9 Taylor, Hwb. d. dt. Märchens. I I . 172. 1. 
10 Heller, IMIT Évkönyve. 1938. 41. 1. 
11 Migne, Patrologiae Cursus Completus. Series Prima. L. 769—772. 1. 
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a kérdések számát. Erről a könyvről először 963-ban történik említés, legrégibb 
ismert szövege azonban csak a latin vál tozat 1143-ból. Ebben az évben fordí-
t o t t a latinra — a Zoránnal egyetemben — Petrus Venerabilis. Keleten arab. 
perzsa, török, hindoeztáni és néhány távol-keleti nyöl-ven ásuKrik.12 Különösen 
népszerű a maláji irodalomban, amely kedveli a Próféta személyével foglalkozó 
muhammedán történeteket. A számjátékhoz érdekes párhuzamot szolgáltat a 
maláji irodalom egy újabban ismertetett darabja. A leideni egyetemi könyvtár 
Snouck Hurgronje-féle gyűjteményének 97. számú kéziratában a tizenhárom 
mesének egyike Ibn Jazïd al-Busztamí sejkről beszél. A sejk 45 alkalommal 
te t te meg a zarándokutat Mekkába. De nem éri be ennyivel, meg akarja térí-
teni a kereszténységet. Eljut Kata lantahba (Catalonia), ahol találkozik egy 
líuhban nevű kereszténnyel. Ez meghívja a Simeon-kolostorba és templomba, 
ahol ezer szerzetes gyűl t egybe. Közöt tük van egy 160 esztendős, tudós szer-
zetes is, aki felad a sejknek kérdéseket. Ha nem tud rá juk válaszolni, halál fia, 
ellenkező esetben mindannyian áttérnek az iszlámra. A kérdések a következők 
voltak: 

Mi 1 és nem 2; mi 2 és nem 3 s így tovább 14-ig. A feleletek: 1: Allah, 
2: Nappal és éjjel, vagy Adám és Éva, vagy nap és hold, 3: A válólevél, 
amelyet a férj ad az asszonynak, vagy a trón, a szék és a t o l l . . . , 12: Hónap, 
18: József álmának tizenegy csillaga — az álmában látott nappal és holddal. 
14: A hét ég és a hét föld. 

További kérdések után Ruhbán, az ezer szerzetes és az összes keresz-
tények igazhívők lesznek.13 

Nem olyan kétségtelen tehát ós korántsem eldöntött , hogy a zsidóság a 
XV. századi Németországban (Wormsban) ismerkedett meg a száménekkel, 
mivel a peszách-esti szertartás — a széder — olvasmányába (a Haggádába) 
csak a XVI. században került be.1' Rámuta t tunk egy eddig parlagon hagyot t 
területre, ahol már a X. században irodalmilag ellenőrizhetően, arab-zsidó h i t -
vitával kapcsolatban szóbakerül a számjáték. Tehát mindien korábbi kom-
bináció és elmélet megdől. 

Á vallás birodalmából később alászáll a számének a nép szellemi életébe 
is s o t t gyorsan és messzire terjed el. A már említetteken kívül angol, baszk, 
breton, cigány, cseh, dán, észt, f lamand, francia, izlandi, kaukázusi, kirgiz, 
kisorosíz, latin, litván, magyar, morva, német, németalföldi, norvég, oláh, olasz, 
orosz, osztrák, portugál, román, spanyol, svéd, újgörög és- vend tanúságaink 
vannak reá. A kereszténység hatását tükröző változatokban általában 12-ig 
haladnak a kérdések, a zsidó forrásokban 13-ig, a muhammedán szövegek-
ben 14-ig. 

Legelső magyar változata Náray György, esztergomi kanonok egyházi 
ének-gyűjteményében bukkan fel 1695-ben.16 Később számos párhuzamát jegyzik 

12 L, erről G. F. Pijper: Het boek der duizend vragen. Leiden, 1924. 
11 Ph. S. van Ronkel: Malay tales about conversion of Jews and Chris-

tians to Mohammedanism. Acta Orientalia. X. 1931. 62—66. 1. 
11 Heller, IMIT Évkönyve. 1938. 43—44. I.; — U. a., IMIT Évkönyve. 1939. 

9«. 1. 
15 Lyra Coelestis. Tyrnaviae, MDCXCV. 6—8. 1. Cantio pro pueris, quan-

dam quasi Catechesim in se complectens. 

4 * 
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le, így többek közöt t Volly Is tván Peregen és Galgahévízen (Pest m.) énekel-
tet te fonográfba.16 Lakodalmakon és torokon kerül i t t előadásra. Ezeket Bara-
nyából újabb kettővel (kótával együtt) toldot ta meg Berze Nagy János.17 

Az első Püspökszenterzsébetről való, a második Gilvánfáról, ahol „lakodalom-
ban, halotti torokon, disznótorokon s más mulatságok alkalmával is éneklik." 
Egy harmadik, baranyai vál tozata találós kérdésként járja Hosszúhetényben. 
Szövege ekkép hangzik:18 , 

Hallod-e te, jó barátom, mondd mög azt énneköm, mi légyen az egy? 
(Egy az igaz hit, egy az f r i s t e n , aki uralkodik a magas mennyekben.) 

A kettő? (Mózes két táblája. Egy az igaz hit, stb., taint előbb.) 
A három? (A három pát r iá rka , a kettő Mojzes két táblája, stb., mint 

előbb.) 
Mi a négy ? (A négy evangélista, három a pátriárka, stb.) 
Mi az üt? (Az öt érzékenység, négy, stb ) 
Mi a hat? (A hat küvödör, kibe Isten a vizet borrá változtatta, öt, stb.) 
Mi a hét? (A hét szencség, hat, stb.) 
Mi a nyóc? (A nyóc bódogság, hét, stb.) 
Mi a kilenc? (A mennyei karok, nyóc, stb.) 
Mi a tíz? (A tíz parancsolat, kilenc, stb ) 
Mi a tizenegy? (Tizenegyen vótak a szüzek, tíz, stb.) 
Mi a tizenkettő? (Az apostolok, tizenegy, stb.) 

Az említet t ha t magyar var iáns is 12-ig viszi fel a kérdéseket. 
A katekizmusi ének paródiái felől azután még jobban meg tud juk köze-

líteni Mikszáth novellarészletét. Mint alább látni fogjuk, már a XVII . század-
ban írnak paródiát a katekizmusi énekre. A keleteurópai zsidóság körében lit-
ván paródiáját éneklik esküvőkön,19 Varsóban pedig egy talmudikus tartalmú, 
héber nyelvű paródiáját adják elő a Tóra örömünnepén.20 Számos európai és 
egy izlandi adoma a kártyajátékkal kapcsolatban használja fel a katekizmusi 
éneket paródiaként.21 

Még ez t a kör t is kell szűkítenünk. Bennünket ugyanis — a Mikszáth-féle 
szöveg forrása u tán nyomozva — a z evéssel, méginkább az hással összekötött 
paródiák érdekelnek elsősorban. Találunk ilyeneket is. Egy XIV. századi ír^ 
mese hőse Aniar Mac Gonglinne, tudós szerzetes. Írországi körútján egyszer 
el jut Munsterbe, amelynek kirá lyát , Cathalt, a falánkság ördöge t a r t j a meg-
szállva. A szerzetes — hegedősnek adva ki magát — kiűzi belőle. Egy estét 
tölt együtt Oathallal. A királynak válogatott a lmákat hoznak. A szerzetes a 
királlyal szemben helyezkedik el ée üres szájjal rág. Cathal az oká t kérdi. 

16 Volly István: Katekizmusi ének. Ethnographia. XLVIII. 1937. 465— 
468. 1. 

17 Berze Nagy János: Baranyai magyar néphagyományok. I . Pécs, 1940. 
576—578. 1. Nr. 13.; 578—579. 1. Nr. 14. 

18 Berze Nagy János: U. о. I I . Pécs, 1940. 17. 1. Nr. 201. 
19 Immanuel Olävanger: Rosinkess mit Mandlen. Basel, 1920. 266—267. I. 
20 I . Rivkind, Mijámim Eisónim. II. Tel Aviv, 1935. 157—158. 1. Újból 

lenyomatja Teszler Herman, Jubilee Volume in Honour of Prof. Bernhard 
Heller. Bp.. 1941. Héber rész: 130—132. 1. 

21 Johannes Boite: Eine geistliche Auslegung des Kartenspiels. Zeit-
schrift des Vereins für Volkskunde. XI. 1901. 376—406. 1.; — U. a.: Zu den Kar-
ten- und Zahlendeuttingen. U. о. X I I I . 1903. 84—88. 1. 
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„Szégyenlem, hogy Munster királya egyedül eszik" — feleli a szerzetes. 
A király odaad neki egy almát, mire Mac Conglinne rávágja: 

„Egyedül nem engednek senkit a torvényszék elé." 
Kap egy másodikat: 

„A szentháromság száma." 
A harmadiknál: 

„Az Evangélium négy könyve." 
A negyediknél: 

„Mózes öt könyve." 
Az ötödiknél: 

„Az élet hat szaka." 
A hatodiknál: 

„A szentlélek hét adománya." 
A hetediknél: 

„Az Evangélium nyolc boldogsága." 
A nyolcadiknál: 

„Az égi egyház kilenc foka." 
A kilencediknél: 

„A földi egyház tizedik fokozata." 
A tizediknél: 

„Az apostolok száma Júdás ballépése után." 
A tizenegyediknél: 

„A tizenkét apostol." 
A tizenkettediknél: 

„Krisztus, az apostolok feje." 

Erre a király á tnyú j t j a neki a tizenharmadik almát mondván: „Ennek 
az összes sem lenne sok."22 

Hasonlókép idetartozik egy észak-spanyolországi (asturiai) mese-részlet, 
amelyben a szabó egy özvegyasszonynak dolgozik. Az asszony egy tojást szol-
gál fel neki. A szabó énekelni kezd: „Egy to jás az egy tojás." Az asszony úgy 
gondolja, hogy egy tojás nem elég és a legközelebbi ebédnél ke t tő t ad. A szabó 
énekbe fog: „Két tojás az ké t tojás." A. következő alkalommal az özvegy két 
tojást és kolbászt ad. A szabó most így énekel: „Két tojással és kolbásszal ya 
cose un sastre que no se divisa" (?)23 

Ivásnál még gyakrabban kerül elő a katekizmusi ének paródiája. Bcrze 
Nagy János úgy véli, hogy az „a népi szokás, amely szerint a katechizáló 
éneket egyes népek mulatságokon, lakodalmakon, torokon borital mellett éne-
kelték s nálunk ma is éneklik, az éneknek bizonyára a zsidók husvétesti boroz-
gatása mellett történt előadásából ered s a zsidók húsvéti szokásainak keresz-
tény mása".24 Erre aligha lehet gondolnunk. Először, mert a zsidó széderen 
a számének nem a mulatozás kísérője, hanem egy vallásos szer tar tás befejezője 
(a négy pohár bor kiürítésére is a szertartás kötelez) ; másodszor, mert nem 
volt olyan szoros kapcsolat zsidóság és az őt környező népek közöt t a közép-

22 K. Meyer: The Vision of Mac Conglinne. London, 1892.; — Ernst 
Tegethoff: Märchen, .Schwanke und Fabeln. (Bücher des Mittelalters. Heraus-
gegeben von Friedrich von der Leyen.) München, MCMXXV. 55—65. 1. 

28 C. Cabal: Los cuentos tradicionales asturianos. Madrid, [1924.] 227. 1.; 
— Ralph S. Boggs: Index of Spanish Folktales. (FFC. Vol. XXXII . 1. No. 90-) 
Helsinki, 1930. 142. 1. Nr. *1715. — Stith Thompson: Motif-Index of Folk-Lite-
rature. IV. Helsinki, 1934. 111. 1. Nr. J . 1341. 4. Two eggs. 

24 Berze Nagy János, Ethnographia. L. 1939. 126. 1. 
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korban, hogy ilyen ha tá s feltételezhető volna. Tény azonban, hogy már 1699-
ben idéz Wagenscil, a számének első tudományos vizsgálója, egy „régi", lat in 
nyelvű, müncheni ivónótát , amely a katekizmusi ének min tá já ra készült:26 

О Leetor Lectorum die mihi quod est unum 
Unus est Oeconomus qui regnat in Culina. 

О Lector Lectorum die mihi quae sunt duo 
Duae Tabulae Mosis. Unus est Oeconomus qui regnat &c. 

О Lector Lectorum die mihi quae sunt Tria 
Très Patr iarchae: Duae Tabulae Mosis: Unus est &c. 

О Lector Lectorum die mihi quae sunt Quatuor 
Quatuor Evangelistae: Très Patr iarchae: Duae Tabulae Mosis: 

Unus est &c. 
О Lector Lectorum die mihi quae sunt Quinque 

Quinque Libri Mosis: Quatuor Evangelistae: &c. 
О Lector Lectorum die mihi quae sunt Sex 

Sex Ilydriae positae in Cana Galilaeae: Quinque Libri Mosis: 
Quatuor Evangelistae. &c. 

О Lector Lectorum die mihi quae sunt Septem 
Septem sunt Artes: (a) Sex Hydriao &c. 

О Lector Lectorum die mihi quae sunt Octo 
Octo sunt Partes (b): Septem sunt Artes: &c. 

О Lector Lectorum die mihi quae sunt Novem 
Novem sunt Musae: Octo sunt Par tes : Septem &c. 

О Lector Lectorum die mihi quae sunt Decern 
Decern Praecepta- Novem sunt Musae. &c. 

О Lector Lectorum die mihi quae sunt Undecim 
Undecim Discipuli: Decern sunt Praecepta. &c. 

О Lector Lectorum die mihi quae sunt Duodecim 
Duodecim Apostoli: Undecim Discipuli. &c. 

Lüttichben és Münsterben a márt í rhalál t halt Szent Lambertus emlékére 
a Lambertus-nap (szept. 17.) előestjén az utcákon hullámzó tömeg az ú. n. 
Lambertus-játéknál iszik és különféle dalokat énekel, közöttük a katekizmusi 
ének megfelelőjét is.26 Mint ivénóta, a bulgároknál is nagy népszerűségnek 
örvend.27 De a magyar néphagyomány is ismeri paródiáját pohárköszöntő 
a lakjában: 

„Szem szem illik; egy agyban két szem; egy süveg mellé három szál 
toll; egy szekérbe négy kerék; öí-tek a barátok, ha volit mi t ; fcaí-tak is, ha 
maradt ; illik annak busulni, kinek hét eladó leánya vagyon; nem adnék egy 
tele palaczkot nyolez iires palaczkért; illik annak kilencz pohár bort meginni, . 
ki ezeket elő nem tudja számlálni."28 

Azt hiszem, ezen a terü'eten és a magyar néphagyományban kell gyaní-
tanunk Mikszáth Kálmán novellarészletének közvetlen forrását. 

Scheiber Sándor. 

í s Johann Christof Wagenseils Belehrung der Jüdisch-Teutschen Hrd-
und Schreibart. Koenigsbcrg, MDCXCIX. 97. 1. (A Magyar Nemzeti Múzeum 
Országos Széchenyi Könyvtárában „Jud. 107. 4°" szám alatt található.) 

a) Liberales, b) Orationis. 
! e M. Holtmann: Das Lambertusspiel zu Münster. Niedersachsen. I I I . 

1900/1901.; — Henry Bett : Nursery Rhymes and Tales. London, 1924. 
" Fr. S. Krause, Ethn. Mitteilungen aus Ungarn. I I I . 1893—1894. 209. 1. 
18 Kuehietl Miklós: Régi pohárköszöntések. Magyar Nyelvőr. II. 1873. 

328. 1. 


