ADATTÁR.
MADÁCH ES WEBER DEMOKRITOSA.
Egy ízben már utaltam rá, hogy Madách olvasmányai közt Karl Julius
Webernek: DemoJcritos oder hinterlassene Papiere eines lachenden Philo
sophen című tizenkét kötetes müve is lehetett. Ez a Weber sokat utazott,,
sokat látott ember volt; megtanulta, hogy a «keserű levében forgó» élet
csak az orvosságok orvosságával, a humorral viselhető el. A nyugoti nyel
veket mind ismerte, nagy részüket beszélte is, teljesen jártas volt irodalmukban,
s ezek gyökerére, a görög és római irodalom bámulatos ismeretére, építette
föl tudását és ízlését, a nélkül, hogy a humanizmust és a késői latin irodal
mat mellőzte volna. Beutazta szinte egész Európát — nálunk is megfordult
— s így, könyvtudását az élet színével elevenítette. Müvét az élet enciklo
pédiájának nevezhetném, mely — a szökőévre való tekintettel — 366 feje
zetben derülten bölcselkedik és elmélkedik «minden tudható dologról és
még sok egyébről.» Nem maró keserűséggel, mint Swift elmélkedései egy
seprünyéiről, melyeket mintául emleget, de azért sok bennük az attikai só,.
no meg egy kis bora is. Engem serdülő koromtól fogva kísér, s ezért tűnt
fel nekem egyre több gondolat, ötlet rokonsága Madách és Weber közt,.
A Demokritos első kiadása 1832—35-böl való ; én a változatlan 1868-i
stereotip kiadást forgatom (Stuttgart, Rieger-Benedikt). Madách könyvei
közt nem táláljuk említését (Szűcsi, Magy. KSzemle 1915), ez azonban nem;
volna akadály annak föltevésére, hogy Madách olvashatta e nálunk is.
nagyon elterjedt könyvet. (Vö. György L. A magy. anekdota. 1934) De
van hiteles tanunk. Balogh Károly, Madách nénjének, Marinak, unokája
és egy kitűnő és hiteles Madách-életrajz írója, közölte velem, hogy mikor
egyszer Sztregován volt, segített Madách Aladárnak atyja kézikönyvtárának
rendezésében s akkor sok egyéb, sem a könyvjegyzékben, sem az életrajzban
nem említett könyv közt látta és kezében volt Weber Demokrito$&. Valószínű
hogy Madách a Demokritosnak gyönge magyar átdolgozását is ösmerte :
Aszaiay József, Szellemi omnibus az élet ûtain. I—III. Pest.1855—56.
Az eddig biztos átvételek a következők:
a) Az ángolnás tó. A római színben (1127. s.) Catulus fogadást ajánl
Lucifer-Milónak a gladiátor-viadal alkalmával és kedvesét, Júliát teszi fel
Lucifer lova ellenében:
Catulus. Négy hétre visszaveheted (Júliát),
Vagy bétaszítom ángolnás tavamba.
Lucifer. Nézd, Júlia, a szép kövér halat :
Egyél, hiszen majd hizlalsz másikat.
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Alexander Bernát magyarázatában megjegyzi, hogy itt nem közönséges
ágolnáról van szó, hanem egyik közeli rokonáról, a Muraena helena tengeri
halról, melyet állítólag rabszolgák húsával etettek. Demokrüosba,n (V. 235,
Leckerei c. XIX. fejezetében) olvassuk : «Pollio, seine Muraenen mit Sclavenfleisch fütterte...» Ezen a helyen a muraenának az angolnával való he
lyettesítése esetleg Aszalay szövegére is mutathat (Szelh Omn. II. 101) :
«A régi rómaiak...az angolnát (muréna) nagyszerű márvány medencékben
tejjel, sőt rabszolga-hússal etették. Ad Murenas ! kiálta Pollio, midőn rab
szolgája vigyázatlanul összetöré becses edényét.» Igaz, hogy a két rokon
hal fölcserélésének oka Juvenalis is lehetett, aki Madáchnak épen a
római jelenethez szolgáltatta a nyers anyagot (EPhK. LI. 167.), mert az
élösdiekről szóló szatírában (V. 99. 103), egyaiásután említi mind a keltőt:
«Virroni muraena datur...vos anguilla manet.» E szerint az angolna a
kevésbbé finom falat. Madách valószínűleg a köztudatban ismertebb angol
nát tette a kevésbbé ismert hal helyébe ; különben ami a nem épen simán
verselő költőnknél is előfordul, az angolna szót a jobb vers miatt is válasz
totta. — Valamennyinek végső forrása az idősb Plinius {Nat. Hist. IX.
77. szak.): «Vedius Pollio eques Romanus ex. amicis divi Augusti vivariis
earum (muraenarum) immergens damnata mancipia...» Valamennyi ké
sőbbi hivatkozás Polliót említi csupán ; pl. a Grande Encyclopédie is
szinte szó szerint idézi Piiniust : (.(.Murène. Dedius (!) Pollio nourissait
les siennes avec ses esclaves qu'il sacrifiait dans ce but.»
*
b) A fölösleges harmadik. A konstantinápolyi színben (1685. s.) az
egymást felösmerö s egymás szerelmében olvadozó Tankrédot és Izórát
evvel figyelmezteti Lucifer:
Mindenre kérlek, azt sohse feledd,
Szerelmed a milyen mulattató
Kettesben, oly ízetlen harmadiknak.
Demokritosnak Die Liebe című fejezetében (V. 89.) ez olvasható:
«Die Dichter singen : Ein Schauspiel für Götter, Zwei Liebende zu seh'n
(Goethe) — es mag sein, aber ein Sterblicher hat dabei als Dritter
•die sterblichste Langeweile.» Arany a kéziratban e három sorhoz a
a lapszélen vörös ceruzával e megjegyzést írta: «frivol». Ha jól értem,
Arany a helyzethez s az eszményileg megnyilatkozó érzéshez tartja léhának
Lucifer szavait ; viszont azt hiszem, hogy ez a megjegyzés igazán illő
Luciferhez, aki végig az egész tragédián vagy csúfolódik az egész érzésen,
vagy borzong tőle. Maga a megjegyzés nem valami rendkívüli ötlet, hanem
a helyzet gyakoriságából következő közhely — igen sok párját .lehetne találni ;
pl. Mikesben, talán francia forrás után: « . . . a szeretetben egy harmadik
mindenkor alkalmatlan.» (86. levél végén). /

*
c) Nagy ember inasa előtt. A londoni színben (2981. s.) Ádámnak, az
idő : múlt, jelen és jövő nagy vándorának észrevételére Lucifer ezt mondja
magyarázatul !
Sohase' tiszteletes a jelen,
Mint embernagyság a hálószobában.
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Ez nem egyéb, mint az ókorból örökbe maradt (Ii-odt. III. 318.) újabban franciának ismert : «Nul n'est grand homme pour son valet de chambre.»
Demokritosbaiï : «Est gibt keine grossen Männer in den Augen ihrer Kammerdiener, sagt ein witziger Franzose.» (Die Grossen fejezetben, X. 198.)
Aszalayban is (III. 318,) megvan. Nemzetközi szállóigévé lett, mely Shakespeare
V. Henrikétől kezdve (III. lelv. 7. jel. Constable ajkán) a legújabb időkig
minden nyelvben megtalálható ; pl. Eötvös, Nővérek. (Ö. M, VI. 292.
Nemzetközi elterjedésére l. Zeitsehr. f. d. d. Unterr. XXIII. 595.)
d) Ultima ratio rëgum. Az ágyúnak híres felirata, melyet a falanszter
tudósa nem ért, (3352. s.) Demokritosha.n : «Sollte Krieg sein müssen, so sei'
er wenigstens das, was ein alter König auf seine Kanonen setzen liess:
Ultima ratio reguni.» {Der Krieg. X. 229.) Aszalay még egy megjegyzést
füz hozzá, melyet Fessier Geschichte der Ungernjèhlil merít. (I. 134; II.
99 ;—vö. Irodt. VI. 47.) Buda északnyugati bástyáján, a Hadi Múzeum körül
fölállított régi ágyúk közt is nem egynek ez a fölirata.

*
e) A nyegle sírfelirata a londoni színben (2967. s.) ez volna Lucifer
szerint: «Ex gratia speciali Mortuus in hospitali. Demokritosh&n {Grabschriften, XII. 21.) ugyanígy, csupán a kezdőé:» helyett de van; Aszalay
ban nincs meg.
m
i) Az eszkimó neje. Az utolsóelőtti színben, Madách saját megjelö
lése szerint a «Jeges vidék»-en, mely a földi élet végértek képe, a drámai
feszültség abban a jelenetben éri el tetőpontját, mikor megjelenik az eszkimó
felesége és Lucifer és éles iróniával figyelmezteti Ádámot az itt kötelező
udvariassági szabályokra (3922. s.) :
Nem lelsz-e benne régi ismerősre ?
Öleld meg hát, hisz a becsületes
Ember halálba' sértve lesz, ha ily
Tisztességet se gyakorolsz nején.
E hely közvetlen forrása Demokritos {Die Eifersucht, V. 112, 117.):
«Lappen, Grönländer und Wilde finden eine Ehre und Gastfreundschaft
darin, dem Fremdling die enge Pforte zu öffnen, wenn er da eingehen
m a g . . . Von den Völkern der Natur ist bekannt, dass sie den Fremdling
nicht selten um die Ehre bitten, ihren Weibern, Töchtern... gütigst
beizuwohnen.»
Ez a sajátságos szokás nem ráfogás, hanem sok ősállapotú népnél
elterjedt jelenség, melyről a kérdés legilletékesebb szakembere Westermarck {Geschichte der menschlichen Ehe. Jena. 1893. 69. s. k. I.) rész
letesen beszámol. Az első tudósítás úgy látszik J. Schefferustól
származik [Lapponia. Francofurti. 1673. 245.) : «Mereatores aliosque hospites peregrinos domi cum uxoi-e, venatum euntes, relinquunt. Reverse
si uxorem hospitis consuetudine laetam ac solito hilariorem reperiant,
munere aliqao donant, si minus, Uirpiter expellunt.» A könyvet csakhamar
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igen sok nyelvre lefordították ; német kiadása : J. Sehe ffer, Beschreibung
aller Nationen des. Russischen Reiches 1675-től a korjákokról, teleutokról
ugyanezt mondja 334, 349, 353 1. Míg Wiklund Bernát szíves levélbeli
közlése szerint ez az ősszokás a lappoknál már teljesen eltűnt, addig
Nansen grönlandi útjain nem régiben mint meglévő, sőt kötelező udva
riasságot találta még a dán telepek közelében is. (vö. még Bayard Taylor,
Nordische, Reisen. 1876. 135. — J. Lubbock, Ihe origin of civilisation.
1889. 132.) A külföldi számtalan adalékot mellőzve említem, hogy Hankiss
János, Jókai Mór és egy francia anekdotakincs című tanulmányában
(Irodt. XVII. 11. 1928.), a költőnek egyik legkedvesebb forrásmüvéből, a
Dictionnaire.. .de Vamourból (1811) mutatja ki ezt a néplélektani jelen
séget, melyet Jókai több ízben belesző müveibe {Mahizef. A magyar előidökből. Lappon monda. 1852. Nemz. kiad. XXXVI. 56 ; Bürgözdi bácsi
csínytevései. Téli napsugár c. gyűjteményben. Cent. kiad. 100 k. 125;/JL
szerelem bolondjai, 1868, bevezetésében, valószínűleg már Madách hatá
sára, nem franciás lappont, hanem eszkimót említ). A szokás történetére
érdekesnek tartom, hogy némi nyomok már a Genesisre utalnak. (I. Móz.
XII ; XIX. 8 ; XX).
A lényeges különbség az Ember tragédiája s az etnológia közt az, hogy
míg a néptudomány e szokásban a társas élet ősi, kezdő fokát ismeri fel,
addig Madách az emberi erkölcs és méltóság végső süllyedését látja benne,
visszahanyatlást az ösállapotba.
A kimutatott egyezések, melyeket talán, még szaporítani is lehet, két
ségtelen bizonyságul szolgálnak Madách és a Demokritos kapcsolatára,
de arra is, hogy a költő ezeket az «idegen» elemeket milyen szervesen és
jelentősen illesztette bele müvébe.
/
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SZABOLCSRA MIHÁLY LEVELEI ENDRŐDI
SÁNDORHOZ.
Endrődi Sándor hagyatékában másfél évtizednyi időközből (1901. aug. 4. —
1914. márc. 18.) Szabolcska Mihálynak 29 levele maradt fönn. A két költő
benső barátsága érteti meg a levelek közvetlen hangját és bizalmas jellegét,
egyben azt is, hogy jórészt Szabolcska életének kisebb-nagyobb eseményeiről
adnak hírt. Szóba kerül bennük képviselő- s püspök-jelöltsége, irodalmi.
kitüntetései, tavaszi főfájásai, feleségének és gyermekeinek betegsége, magának
Szabolcskának nagy elfoglaltsága — a leveleknek tehát inkább életrajzi, mint
irodalmi érdekük van. Irodalmi szempontból jóformán csak azok a részletek
jelentősek, amelyekben Szabolcska barátjának egyes verseiről vagy versköte
teiről mond véleményt. A leveleknek nagyobbik fele egészen barátias-családias jellegű — ezeket mint érdeketeleneket egészen elhagyjuk, a többiből is
azt, ami semmiképen sem érdekli a tudományt.
Szabolcska 1901 előtt és 1914 után is levelezett Endrődivel, de leveleinek.
a hagyatékban nincs nyomuk.
,
A leveleket Szabolcska kézírásához híven közöljük.

