
KISEBB KÖZLÉSEK. 

Misztotfalusi Kis Miklós é letéhez . Az Erdélyi Múzeum becses 
kéziratokban gazdag könyvtárában van egy érdekes anekdotagyüjtemény, 
mely »N. Enyedi síró Heráklitus, és Hol mosolygó és hol kaczagó 
Demokritus« czímet visel. Nem ismeretlen az irodalomban, sőt mostaná
ban is közölt belőle szemelvényeket Gyalui Farkas a »Budapesti Hirlap« 
egyik tárczájában. Tartalma igen változatos s különösen becses adatokat 
szolgáltat Erdélyország XVII. és XVIII. századbeli művelődéstörténetéhez. 
Sokat szerepelnek benne: Enyed, Udvarhely, Fejérvár, Kolozsvár. Az 
anekdoták hősei is jobbára erdélyiek : deákok, tanárok, lelkipásztorok (Pl 
Horti István, Misztotfalusi Kis, Pápai Páriz Ferencz és Imre enyedi professor 
(»kinek dolgai mind nevetségre valók«), ámbár nem kizárólag. így többek 
közt közli az ismeretes históriát a meghurczolt Gyöngyösi Pál kassai pap 
vallásháborításáról, II. Rákóczy Györgynéről, (a ki az urvacsorai kenye
ret soha se ette meg, hanem a templomból haza vitte s egy skatulyába 
eltette, férje halála után pedig Sámbárnak e szavakkal adta á t : »Atyám 
uram vessük a b . .-ba,« de Sámbár nem engedé), a piarista barátokról 
Debreczenben stb. írója, illetőleg gyűjtője nevét elhallgatta. Ugy látszik 
nem is tulajdonított gyűjteményének valami különösebb értéket s csak a 
saját mulatságára jegyezte föl a hallottakat. Mint az előszóban mondja : 
»E rossz könyv. Autorának pedig nevit ne kérd, mert elég könyv vagyon 
sub anonymo. íratott pedig abban a' városban, a' mellyben ha a könyv-
iróknak s olvasóknak legnagyobb bűnük csak ekkora mint ez a ganéj-
domb, boldog az a' város.« Több jel arra mutat, hogy az anonymus 
gyűjtő tanár vagy pap volt (egy helyen említi is, hogy prédikált) s az 
anekdoták személyi vonatkozásaiból beható nj'omozás után talán nevét 
is meg lehetne állapítani. íratása idejét sem tudjuk biztosan. A benne 
levő egyik dátum (10. Jul. 1759.), talán a gyűjtés megkezdését akarja 
jelenteni, mert még 1762-ből is találunk anekdotát (399. sz.) A másolat, 
melyet mi használunk, 1845-ből való s Ercsey György kezétől ered. 

Megjegyezzük, hogy az alább közölt, Misztotfalusi Kis Miklósra 
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vonatkozó feljegyzést e nevezetes könyvnyomtatónk legtöbb életírója 
ismerte s felhasználta. Hogy még is közöljük, annak oka az, mert nekünk 
úgy tetszik, hogy nem elég figyelmesen olvasták végig s e miatt egyik 
legérdekesebb passusat alaposan félre is értették. Több biographus épen 
e feljegyzések alapján megteszi Kist philosophiai írónak, holott egyszerű 
elolvasása is meggyőzhet bárkit róla, hogy a kérdéses metaphysikai mű 
compilatora Szatmári Pap János volt. De hadd szóljon maga a feljegyzés. 

»Tótfalusi Kis Miklós majd csuda vala a' bölcs Belgiumban; e 
tudatlan Erdélly pedig csúfot űze a' megbecsülhetetlen emberen. Vala 
fekete és gondolkozó komor ember; de az Isten magyar nemzetbeli 
Reformata Ekklésiajanak hasznára született 's készíttetett férfiú. Míg 
Hollandiába vala. addig az akadémizáns deákok urnák tartják vala s 
legtudósabb akadémikusnak is: bezzeg bizony büzlett volna oda fel 
valamelly magyarnak álmát is látni, hogy előtte elmennyen: papi belső 
köntöst is visel vala, és Kólósvárott a' papokkal is egy rendben űl vala. 
De ez elsőben is igen felakada Szathmári Pap Jánosnak a kolósvári 
felfuvalkodott papnak, ki Altingnak munkáit is contemnálja vala. Ez az 
alázatosság és szelídség nélkül való pap eggyiken azon kezdé felemelni 
a' szemöldökét, hogy még Hollandiában a Cártésíusból 's Poizetből 
óllyan Métaphisicát írt vala, melly a' Németi Sámuel Uraménál sokkal 
elébb vér vala, a második részében: elcsapá a' hasát az udvarhellyi 
prófessorság is 's nevezetesen, hogy a' kolósvári papságra is felemeltetek. 
— Ennek a felesége köntösös vala; de Tótfalusiné még tászlisabb; mert 
a' pénz a' férjének a' házához fólly vala bé. — E' kezdé az istenfélő 
Tótfalusit rútnál rútabb nevezetekkel nevezgetni: Őtves Demeternek, Réz-
mives Sándornak mondani, bószszantó beszédekkel kesergetni, praecedentiát 
néki nem engedni sat. Ezek, 's egyebek miatt irá Tótfalusi a' maga 
magyar apológiáját, melynek némely exemplárját még ezerében láthatni; 
de méltó volna ujjabban kinyomtatni. Mikor Szathmári és Társai azt az 
Apológiát meglátták volna, Tótfalusit synodusra citáltaták N : Enyedre; 
mint fóllyt a' causa a' szász templomban nem tudom; azt a' kettőt 
tudom 1., Hogy az Apológia benn tiltatott mint über prohibitus, és 
Tótfalusi felfogadta, hogy nem vulgálja, az egy néhány exemplárokon 
kívül a' mellyeket jóakaróinak már elküldött. 2.? Az enyedi templomban 
az Istent, és a' papi rendet megkövette, vagy a' mint a ven papoktól 
hallottam, ekklésiát követett. — Alig hogy meg nem siratom ezt az 
embert. Azt látom, hogy Szatmári Pap János a' két fia között, Sándor 
és Sigmond között felosztotta Tótfalusit és magát: a' Tótfalusi mester
ségéből hagyá Sándornak a' betűszedést, a külön egy famelicus typog-
raphust: a' kevélységet 's éles elmét pedig hagyá 'Sigmondnak; mert ő 
is tud ahoz a' jámbor.« 

Pápai Pár iz—anekdoták . Ugyancsak a »Nagyenyedi síró 
Heraklitus«-ban találtuk a következő jellemző anekdotákat: 

»Pápai Páriz Ferencznek enyedi prófessornak 's medicináé doctornak 
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min factus embernek, sok jeles tréfái estének, mellyeket most is 
beszélnek némellyek. Egy néhányat emlittek. Professorságának eggyik 
esztendejében Húshagyókedden ide 's tóvá elvonván magokat, hammas 
Szeredán megszollíta némellyeket a' leczkéjén, — 's elsőben is egy Szenczi 
nevű kijáró k s magyart mondván: — Szentü ubi reliquisti 
carnem ? — Vala égy Fel Enyedi nevű deákja is, ugyan Fel Enyedi 
fi; azt is megszollitá; — de nem vala jelen : — azért monda: Parva 
Respublica Fel-Enyed. — Enyedi Gál Péter nevű deákját pedig elvivé 
magával Udvarba innepelni; de sémi discretiot nem ada az uri asszony, 
hanem szóval és asztallal bővőn látá. Búcsút vévén Pápai, monda a 
deáknak: Fráter! el ne törjék az a' vajas fazék, össze ne ütközzék 
ama mézes fazékkal, — hát a' sajtot nem tevé-e' rósz helyre. — Ekkor 
megszégyelvén magokat az uraságok, efélét bőven gazdálkodának nékie. 
— Sajtolt virtus ! — Jelen vala egyszer a' Synodus Generálisban Pápai, 
's ott vala Szokolyai István esperest is; és ez a' gyűlésben sokat beszél 
vala etiam sine specie veri; melyet halgatván 's unván Pápai Ferencz 
monda: He he! hoz addito hoz addito. Más synodusban pedig Benei 
István a' szász Capitulumokról beszélvén, ottan szász Capitulumot (így) 
emleget vala; —• melyre Pápai Ferencz az övét kezdé fellyebb vono
gatni 's köhögni köhécselni és monda: A' bizony Romába vagyon. — 
Ezen Pápai Ferencznek második felesége a' Nyiro leány a' templomba 
menvén össze találkozék egy rokatorkos deákkal. Vala pedig nagy sár 
és keskeny nyomdék: nem akara azért sem a' prófessorné a' deák előtt, 
sem a' deák előtt az asszony mert sárba kellett volna lépni a' piros 
csi'smával, foga azért az erős deák az asszonyt két kézzel derekon s 
ki tévé a sárba 's elmene; — elmene az asszony sáros csi'smával 
panaszra; de Pápai monda: Hé ! hé! nem h . . . óztál te a' tengerbe 
mint a professorok, azért állj ki előllök másszor, he he ! Vala ugyanezen 
Pápai Ferencznek feleségének idejében egy Zágoni nevű Neutrálista tanuló, 
irtóztató erős legény, a' ki sokat emel, dolgozik 's baromoskodik vala 'a 
professoroknak; de Pápainé rósz étellel 's nyomorú kenyérrel tartja vala 
őtet, mint a' cselédjét: lőn azért aratásnak idején, hogy Zágoninak s 
arató társainak az asszony a' szász lovásztól, valami 'siratlan kását és 
mint a' föld olly fekete kenyeret küldene a' tarlóra lován. Meglátván 
fortis Zágoni a' kenyeret, felásá határkőnek a' föld végén. A' szász 
szolgát fenyegetvén 's megrettentvén megtartatá a' hitvány lovat, és a' 
nagy kásás kalánnal a' ló farka allyát meleg kásával bevakolá, fejét s 
hátát is össze kásázá; halállal fenyegetvén a' szászot lóhátra ülteté 's 
haza küldé, maga pedig étlen estig arata, de vacsorára bé nem mene. 
Pápainé sirva selypen megbeszéllé Pápai Ferencznek mit csejekedett volna 
az átkozott jegény Zágoni. Zágoni más napra viradván 's tettit tudván, 
könyvetskeit, változóit tarisnyára raka s hátára köté, egy pistolt szúra 
az övébe és egy vas villát véve kezébe, — így menvén búcsúzni a 
Professor eleibe követvén ha ugy nem szolgált a' mint kellett volna, 's 
panaszolván, hogy sok jámbor szolgalatjáért, a mint értette ki akarná ő 
kelme csapatni, 's a' miatt kellene néki világot venni a' nyakába. De 
Pápai Ferencz megbátorítá, hogy senki nem bántja, 's megmarada ismét 
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a' Collégiumban. Esek ezek után, hogy Kolo'svári István Professor is 
hivatná fortis Zágonit, hogy útra küldené, monda azért Kolo'svári István, 
a' szolgálónak : Addj neki kenyeret és fő veres hagymát hogy egyék, — 
idővel monda: adj még felet, hogy lakjék nagyon jól, — ada, de 
Zágoninak e' nem esek igen jól, mindazáltal eljára a' dologban. Idő 
jártában szemfájásba esek professor Kolo'svári István (szereti is vala a' 
jó bort, 's délután ittas is szokott lenni 's bevetődvén résidentiajaba 
Zágoni, monda: Tiszteletes uram a' nagyanyámtól hallottam, hogy 
szemfájás ellen jobb nincsen mint a' soos veres hagyma fsak ugy 
nyersen. — Gondolván azért Kolo'svári István, hogy a' paraszt orvossá
gok sokszor jók, békötteté a' szemit hagymával és csipi vala erősen. •— 
Pápai Ferencz collégája pedig mint medicus beérkezvén megérti a' dolgot, 
levetteti a' hagymát 's egyéb orvosságot javalla, — Zágonit pedig rá 
kérdé azutánn, miért javallatt volna veres hagymát tétetni a komám uram 
szemére ? monda O: Azért uram! hogy a minap 0 kelme hosszú útra 
küldvén másfél fő veres hagymát adata a' szolgálóval, hogy lakjam 
nagyon jól.« 

Arany „Bajusz" czímű költeményének forrásához. Ugyan
ott 275. szám alatt oly anekdotát találtunk, melyet bízvást tarthatnánk 
a »Bajusz« forrásának (V. ö. Phil. Közi. XX. (1896.) 837 — 8. 1.) : 

»Déésen vala hajdon egy szakáll és bajusztalan ember; és ő igen 
szégyenli vala, hogy ő óllyan kopár 's pusztás állú 's órr állja férfiú, 
de nem tehet vala rólla. — Bévetődék hozzája egyszer egy varásló 
czigánné, és mondani kezdé, hogy melly kár volna ollyan szép embernek, 
hogy nincsen szép sárga bajuszsza: és rá igéri magát, hogy ő csinál 
akár sárga akár fekete bajusszat s szakállat nékie, ha jól fizet. Kap a' 
Dési ember az alkalmatosságon; mert annak is nincsen üstöke hátul; és 
megalkusznak egy néhány forintokban. — A' Czigánné azért levetkez
teti az embert egy ingbe 's lábra valóba és bé bújtatja egy nagy kád 
alá: bíztatja, hogy meg ne ijedjen ; azomban az embernek mentéjén lévő 
öreg ezüst gombokat posztostól levágja; — kérdé egykor ha nem érzi 
e' valami kevéssé, hogy viszketne a' szakállnak a' hellyé; mert most 
kél: — Felele az ember, hogy igen is érzi. Azomban a' Czigányné 
Czigányúl, Magyarul, Oláhúl birbitél vala a' kád felett 's köveket is emele 
reája. — Végre megcsendesedék; mert ellopá magát a gombokkal eggyütt, 
's a' kád alatt hagyá a szakállatlan 's esztelen embert. Megúná magát 
ő is a' kád alatt, 's végre nagy bajjal elfordítá, 's felöltözvén a' nyakába 
veté a' mentéjét, és akkor vévé észre, hogy sem szakáll sem ezüst 
gomb, — eleget lőn utánna a' Czigánnénak; de semmiképpen nem akad-
hata nyomába mind e' mai napig is.« D. 

C2>C^>^ 


