
TÁRGYTÖRTÉNETI JEGYZETEK MIKSZÁTH 
ANEKDOTÁIHOZ. 

(Első közlemény.) 

Érdekes és magára is jellemző megjegyzéseket te t t egyszer 
Mikszáth az írók tárgyválasztásiról. XJgy találta, hogy emberei 
háromfélék. Vannak, akik meg tudják látni az alkalmas anya
got az életből s azt még jobbá teszik tollúkkal. Ezek a nagy 
írók. Azok, akik felismerik az alkalmas anyagot, de egy kiesit 
elrontják, még szintén jó írók. A legtöbb író arról nevezetes, 
hogy hidegen megy el az anyag között, melyet föl kellene 
eleveníteni, sőt bizonyosra lehet fogni : ha negyvenkilenc jó 
t á rgy állna előttük s egyetlen kevésbbé alkalmas — ehhez az 
ötvenedikhez nyúlnának. Az íróra tehát az jellemző igazán, 
hogy milyen tárgyakat dolgoz fel, mert bizonyos ügyességet 
a komponálásban és előadásban sok ember megszerezhet, de a 
jó tárgyakkal sohasem lesz tisztában. (Hl. 4. 117—118. I.)1 

Mikszáth i t t maga figyelmeztet arra, hogy a róla alkotott 
ítéletünkben is különös tekintettel kell lennünk az ő egészen 
«gyéni és minden más elbeszélőnktől elütő sajátos tárgyaira. 
Amikor egyszer megkérdezték tőle, melyek a legkedvesebb 
olvasmányai, többek között ezt válaszolta: «A históriákat, 
meséket szerettem s minthogy beteges, elkényeztetett s álmat
lanságban szenvedő gyermek voltam, a fala kitűnően mesélő 
embereit apám odarendelte vagy fogadta az ágyamhoz, akik 
egész éjjelen tartottak kísérteties és mindenféle tündér-törté
netekkel, míg csak el nem aludtam». (Hl. 1. 270. 1.) Gyermek
kori benyomásainak emléke, a históriákhoz és mesékhez való 
soha meg nem szűnő vonzalma végig kíséri egész életén s gyakran 
«levenedik meg írásaiban. Némelyiknek a hatása folyton 
a nyomában van. Különösen sokat foglalkoztatta Brunszvih 
históriája.* Apja sokszor mesélt róla a hosszú téli estéken. 

1 Mikszáth müveinek két gyűjteményére utalunk : az Összes müvekre, 
jelzés nélkül, itt tehát az első szám a kötet, a többi a lapszáma, és a 
Hátrahagyott iratokra. Hl. jelzéssel. 2 Erről a históriáról bőven szólnak : J. Feifalik, Sitzungsberichte d. 
kaiserl. Akad. d. Wissenscb, Phil.-Hist. Cl. XXIX. 1858. 83—97. 1. XXXII. 
1860. 322—331. 1., W. Seehaussen : Michael Wyssenherres Gedicht 1923. 
Germ. Abh. 43., Katona Lajos IT. 1912. I. 330. s k. I., Rleyer Jakab EPhK. 
1916. 666-667. 1. 
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«Nem ment ki sohasem az eszemből — írja Mikszáth —- még 
mikor latin diák is lett belőlem, és csak alkalomra vártam r 
hogy én is azonképen neki induljak a világnak oroszlános 
címert szerezni a királytól.» (A pusztuló nemesség. 11. 162. 1.) 
Valahányszor színházba ment, mindig eszébe jutott az az 
előadás, amelyet otthon gyermekkorában látott egy pajtá
ban. Az tetszett neki a legjobban: a hős Brunszvik király 
históriájából volt összetákolva. Fiatal, fogékony lelke egyszer 
lobbot vetett, s elszökött hazulról, hogy elbujdossék a nagy
világba, előkelőbb címert keresni, épúgy, mint Brunszvik király. 
Az igaz, hogy gyermekkori elhatározására nagy befolyással 
volt az a körülmény is, hogy otthon eltörte anyja kedvenc 
korsóját. (HL 7. 3—4. 1.) A Két koldusdiák Pistájának is a 
híres Brunszvik vitéz jár az eszében, (31.27.1.) és Suska Mihály 
szintén arra törekszik, hogy olyan hőá legyen, mint amilyen 
valaha Brunszvik király volt. (Hl. 9. 145. 1.) Máskor meg a 
Szép Meluzina históriája1 támad fel emlékezetében. Diákkorá
ban szállásadó gazdájától, Dobos bácsitól, kért tanácsot irodalmi 
műveltségének megalapozására. «Hüm, fiam. Hát i t t van a 
Meluzina históriája. A feleségem olvasmány-könyve, olyat nem 
evett még a professzorod sem. Ha azt elolvasod, okosabb leszel 
a sárospataki püspöknél. A feleségem tizenkilencedszer olvasta 
a múlt télen és már is nincs maradásom a megnövekedett 
elméjétől, mire a huszonötödikszer kérődzik végig rajta, meg
lásd, a kassai káptalan is odább költözködik a tőle való tar
tózkodásban». Szót fogadott, elolvasta Meluzinái,, s ez fölébresz
tette benne az olvasás vágyát. Ez a szép hölgy vitte be az iroda
lomba. (Hogy lettem én író. 26. 140. 1.) Gyakran emlegeti a 
Sibilla sorsvető- és álommagyarázó könyvet,2 (Különös házasság? 
1. 169. 1. Jókai Mór élete, 18. 62.1. A Noszty fiú esete, 1908. % 
124 1.) melynek nagy volt a népszerűsége minálunk is, aztán 
Pokolkői Vendelt^ a XVIII—XIX. század fordulóján divatos 
német rémregény leghírhedtebb példányát, s Genovéva histó
riáját,4 amelynek emléke a Rákosi Jenő, Szabolcska és Tömör
kény emlékezetében8 is megmaradt. «Sokszor kell ám olvasgatni,, 
tanulmányozni — mondja Pisera bátyó, aki nagy ember, okos 
ember. — Terringette, a télen olvastam huszadszor ,Zah' Klárát . 
T y ű ! Az aztán a szép história! Még a haja szála is feláll 
tőle az embernek! Hát még Pokolkői Vendel, vagy Genovéva 

1 A Szép Meluzina-iérgyvől 1. M. Novack: Die Melusinen sage. 1886.,. 
Heiiz-Ritter: Versuch einer Zusammenstellung der deutschen Volksbücher. 
1924. 125—131 1. 

2 V. ö. Majláth Béla,. Magyar Könyvszemle 1887. 1—46 1. 
: s Szóltam erről az indítékról : EPhK. 1913. 587 s k. 1. és Ung. Jahrbücher 

1928. 6t. 1. 
'* Tárgyaltam a históriát. IK. 1929. 1—2. f. (IF. 34. sz.) 
5 Gyalui Farkas: Legkedvesebb könyveim. 1902. 84. 134. 148. 1. 
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s több eféle mű! Hjah! Ész kell ahhoz, bogy az ember megr 
értse, felfogja». (HL 9. 29. 1.) A múlt század második felében 
Európa-szerte elterjedt UbriJc Borbála1 krakói karmelita apáca 
ponyván keringő rémes históriájának emléke is többször beszö^ 
vődik Mikszáth jellemző színei közé, Pongrácz Istvánnak a 
szokatlan csendességben az a sajátságos gondolata támad, hogy 
a világtól el van zárva s éhen kell vesznie, mint a befalazott 
apácának ; (Beszterce ostroma. 4. 145. 1.) Kupolyi uram szintén 
oly elhagyatottnak érzi magát, mint egykor ama szerencsétlen 
fehérszemély, Ubrik Borbála. (Kisebb regények. 8. 49. 1.) A falu
végi házról a nép képzelete azt tartja, hogy annak a híres 
Ubrik Borbála apácának vették meg az esztergomi kanonokok. 
«Az jön ide lakni az új fundusra. Ja j , kérem alásan nagyon 
furcsa szép történet az. Nem tetszett látni lefestve a képes 
könyvben ?» (Hl. 18. 264. 1.) 

Ezeket az ,ismeretségeit£, igénytelen ,viszonyait', amelyeket 
-a Szép Meluzináv&\ a mindentudó Sibylläv&\f az ártatlan 
Genovévával s más névtelenekkel kötött — nem voltak ezek 
előkelő delnők, elegáns csillogó kosztümökkel, nem vetettek 
arra is némi fényt, aki vele érintkezik — egész életén 
át gondosan ápolta és befolyásuk alól magát az egyszerű 
jelentéktelen tárgyak szeretetében soha kivonni nem tudta. 
Mindig ott volt mellette Dobos bácsi meg Pisera bátyó, vala
hányszor megfogta a tollat. (26. 140—141. 1.) Sok örökkévaló 
népies tárgyat lesett el tőlük, és szavuk járásából azt is meg
tanulta, miképen kell érdekfeszítően, lebilincselően, a magyar 
nép megkapó anekdotás stílusában mesélgetni. Különös adott
ságú lelke felfogott és sok gyönyörűséget nyújtó művészi 
•élménnyé formált minden népies gyökerű különleges tárgyat . 
Nincs még magyar író, az egy Arany Jánost kivéve, aki oly 
sokra tudta volna becsülni s oly művésziesen értékesíteni a 
régi naiv históriákat, mint Mikszáth Kálmán. A magyar nép
mesék világa, az Ezeregyéjtszaha s a Gesta Romanorum vissz
hangja ismételten felcsendülő indíték írásaiban. Az utóbbi, 
ameíy századokon át népünk érdeklődését is lekötötte, íróink 
közül senkire sem te t t oly nagy hatást, mint őrá: nyolc 
története elevenedik meg humoros szemléletű feldolgozásában. 
Ezenkívül régi mesealakok, híres mondák, messzi ágazó népies 
iréfák s gazdag vonatkozású vándortárgyak vetődnek elénk 
regényeiben, novelláiban és rajzaiban, sokszor Önállóan, máskor 
«sak az elbeszélés fonalára aggatott részletekként vagy emlé
keiből feléledő futó vonatkozásul beszőve. Nagyrészt anekdota
tárgyak ezek. Belőlük egy kitűnő megfigyelő, nagy humorista 
és páratlanul mély kedély eredeti egyénisége mosolyog ránk, 

híradásait 1.. Hayn-Gotendorf : Bibliotlieca Germanorum erotica et 
•curiosa. 1912. 3. k. . • 
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Mikszáth Kálmán, a legnagyobb magyar anekdotázó, különös 
kedvvel és hajlamossággal vonzódott mindahhoz, amiben a 
humor megcsillant és szikrát hányt, kincseket szedett ki az 
anekdotából és a művészet magaslatára emelte rendkívül 
sokra becsült műfaját, (Hl. 2. 39. 1.) Bearanyozta a hitvány 
cserepet, amelyet az útszélen megpillantott, felfogta és meg" 
örökítette a sírból kísérteni járó sziporkákat s az élet fűszerévé 
tette a tréfát. (Hl. 6. 187—189. 1.) 

' És hol van még annyi érdekes eredeti tárgy, mint az 
örök emberi kedélyből s az ösi néphumorból leszűrődött anek
dotákban ? Jó kedve ezek körében érezte magát igazán elemében. 
Nyomról-nyomra megszakítatlanul követhetjük művein keresz
tül az Önmagát adó anekdotázó típusát. Talán nincs is egyetlen 
olyan regénye, elbeszélése vagy karcolata, amelyből hiányoznék 
az anekdotázgatás mozzanata. A Gavallérok Königgrätz apója 
áohasem tudja az adoma pointe-jét kihozni, mert olyan asztma
tikus köhögés fogja el a nevetéstől ott, ahol nevetni való 
rész következik, hogy abba kell hagynia (9. 32.1.). Wildungen 
báró vacsoráján a pap vidám anekdotákat beszél el berlini 
tanulókorából, (9. 123. 1.) s a madame is oly áhitattal hallgatja 
a tiszteletes müncheni dialektusban előadott anekdotáit, mintha 
vajban fürösztenék a lelkét (3. 165. 1.). Molnár Palinak az a. 
legfőbb szórakozása, hogy egész nap anekdotákat beszél el a 
pozsonyi diétáról (22. 129 1.). Az újságírókat is leginkább az 
érdekli, hogy Zrínyi a Rózerék ebédjén mondott-e valami 
anekdotát a régi világból (5. 1Í7. 1.). Görgey néhány íródeákot 
rendel be, hogy anekdotákkal mulattassák a vendéget. (A fekete 
város. I I I . 185. 1.) Bor mellett az egyik anekdota kergeti a 
másikat (1. 22 1.), a legátus diákok az ország minden részéről 
összehordják az anekdotákat (1. 50. 1.) és szétviszik a tanárok 
hírét-nevét adomákba öltöztetve (18. 56. 1.) Egy-egy új Dáni-
adoma van olyan fontos esemény, mint a Toldi szerelmének 
megjelenése az irodalomban. (Hl. 7. 22.1.) Pruzsinszky Szaniszló 
a jártában-keltében felszedett anekdotákkal mulattatja boroz
gatás közben Pongrácz Istvánt (4. 15. 1.), Akli Miklós meg 
arról nevezetes, hogy tud minden forgalomban levő anekdotát 
és faraságot (6. 3. 1.). Katánghy Menyus azt írja egyik levelében 
Klárinak, hogy füleit bedugva menekül a tanácsterembe a 
trágár adomák elől (17. 177. 1.). Ez a tárgy szüntelenül foglal
koztatja Mikszáthot, keresi a sajátságait, figyeli a hatását 
(Hl. 2. 39—40. 3.) és sohasem feledkezik meg róla, ha valakinek 
jellemzésére kerül a sor. A par excellence kedélyes nemzet, 
mint a magyar, minden nagy emberét adomáiban is szerepel^ 
té t i ; azzal okvetetlenül kedélyes dolgok is történnek, aki neki 
nagy, ha pedig épenséggel nem történnének, hát azért mégis 
az ő szájába adja a sikerültebb bon-mot-kat és hasonlatokat. 
(Hl. 5. 44. 1.) Ahány ember, annyi típus és annyi adoma. 



TÁRGYTÖRTÉNETI JEGYZETEK MIKSZÁTH ANEKDOTÁIHOZ 23 

Ki győzné azokat elsorolni? Méltán mondják, hogy Magyar
ország az adomák és tréfák hazája. De hát még a képviselőház 
folyosója ? Valóságos puskaporraktár ! (Hl. 16. 25. 1.) A két 
alelnök, Kemény János és Szontágh Pál, csupa kedély, csupa 
anekdota. (Hl. 1. 302. 1.) Pulszky Ferenc az élcek, adomák és 
szójátékok virágával tűzdeli körül a kalapját s fiatalos dévaj-
kodással hajigálja a levegőbe. (Hl. 16. 56. 1.) Tisza Kálmán 
szerette az adomákat s különösen nagy gyönyörűségét talál ta 
a magyar paraszt észjárásában (21. 75. L). Párthívei minden 
új anekdotát meghoztaK a generálisnak. (Hl. 1. % 1.) Amikor 
megszűnt miniszterelnök lenni, a folyosón szivarozgatva adoma
beszél éssel és hallgatással töltötte idejét. (Hl. 17. 28.1.) A Punch -
ból összeszedett régi anekdotákat mesélgetett (20. 25. 1.). Annyi 
anekdota, annyi színes dolog halmozódott össze Wekerle 
miniszterelnöksége alatt, mint ahogy minden daliás kaland a 
fényes Mátyás király keze közé csöppent (21. 116. 1.). Somogyi 
Antal a régi diéták anekdotáinak és gúnyos verseinek egész 
tárházával rendelkezett. (Hl. 5. 120. 1.) Németh Albert az új 
anekdotákat minden évben elvitte Kossuthnak, de csak az 
illedelmesebbeket merte elmondani. (HL 12. 28. 1.) Különben 
millió adomát tudott, s valamennyi mindig rendelkezésére állott. 
Képviselőválasztáskor valóságos zarándoklás volt hozzá adomá
kért. Mindenkinek adott olyant, amilyen kellett, ellenzékit 
vagy kormánypártit. (Hl. 5. 145. 1.) Szitányi Bernát különösen 
jól tudott nevetni a mások élcein s nagy buzgalommal korpol-
tálta őket, (HL 5, 167. 1.) Szontágh Pál pedig azért ment 
a klubba, mert elhasznált adomáit ott elmondhatta. (Hl. 5. 197 1,). 
Horváth Boldizsár fölséges asztalt tartott, híres volt jó borairól 
és finom szivarjairól. Hát még hogy tudott adomákat elmon
dani ! (20. 93. 1.) Szapáry miniszterelnök vacsoráin csak az volt 
a baj, hogy a kegyelmes asszony prezideált az asztalnál, s így 
nem lehetett sem szabadon disputálni, sem jóízű anekdotákat 
elmesélni (20. 100. L). 

Mikszáthnak e nagy vonzalma az anekdotához, amely a 
fenti idézetekből is kitűnik, szedte fel és hintette szét műveiben 
az időtlen idők és térbeli távolságok hatalmas méreteivel szem
ben is mindig friss és üde örökéletű tárgyak tömegét. Ezekben 
az apróságokban írói művészetének értékes vonásai nyilatkoz
nak meg : kiváló tárgyérzéke s az idegen elemeket is egyénivé 
és eredetivé szűrő egyénisége, amely az ezer sőt kétezer éves 
múltú tárgyakat maiakká színezte és származásukat teljesen 
eltakaró magyar jellegű anekdotákká csiszolta. Senkinél sem 
megokoltabb ez a vizsgálat, mint Mikszáthnál, aki irodalmunk
ban az anekdota-tárgyak leggazdagabb tulajdonosának tekint
hető és legmesteribb feldolgozójaként becsülhető, «Csak egy 
egészséges termék van — állapította meg egyszer (18. 33. 1.) 
—i a magyar anekdota, mert megfigyelés és élet lüktet benne». 
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«És végre is tudjátok meg — kiált fel lelkesülten egy más 
•alkalommal (23. 55. 1.) — hogy a legszebb gondolatok nem a 
nagy emberek alkotásai, hanem az együgyű sokaságból nőttek 
ki. Mert a kedves kis múzsák is kikapósak, vagy legalább is 
nagyon gyanúsak, h jgy nemcsak a törvényes kiválasztott
jaikkal csókolóznak». E felfogásából érthető meg, hogy érdek
lődését annyira lekötötte az egyszerű népies tárgyak iránt 
érzett vonzalma, hogy közvetlen irodalmi hatásnak a nyomait 
is alig lehet észrevenni nála. Mi szüksége is lett volna a 
könyvekre s a kulisszás festett világra, amikor az eleven élet 
szépségeivel, megfigyeléseivel és derűjével volt tele a lelke. 
Innen az eredetisége és a tiszta magyarsága. Erről a még fel 
nem derített oldaláról, kedvelt tárgyai körében szeretnők bemu
tatni az anekdotázó Mikszáthot. Jegyzeteink főképen a művein 
végighúzódó nemzetközi vonatkozású tárgyi réteget világítják 
meg. A tárgytörténeti kapcsolatok kutatásának hálás terüle
tén érezzük magunkat. Ehhez hasonló anyagot egyetlen ma
gyar írónál sem találunk. 

1. Nem a r u h a tesz i az embe r t . 

Csongrádi Bagi József ö kigyelme, a dúsgazdag «pógár gróf», akinek 
neve hatalmasan csengett az Alföldön, egyszerű kék abaposzttf ruhát viselt ; 
a hagyományos mándlit, meg a varjúkalapot a világért sem cserélte volna 
föl másikkal. Csak épen egyetlen egyszer esett meg rajta a szomorú világban, 
hogy midőn az újonnan odaköltözött megyei főnök, aki beköszöntő ebédjére 
a telekkönyv után csinálta a meghívottak lajstromát, őt is meginvitálta 
az ebédre, de a lakáj visszautasította : «tessék frakkban jönni» — rántott 
Bagi uram nagy kedvetlenül európai ruhát. Nem hagyta azonban bosszulat
lanul a dolgot, mert mikor valami szószos históriából javában kínálná 
őméltósága, Bagi uram fölemelte frakkja szárnyát és azt kezdte bemártogatni 
a tányérba : «Egyél frakkom, mert te vagy ide meghíva». (Apró vázlatok 
és rajzók. 29. 6—9. 1. : Bagi uram frakkban. M. után közli Tóth Béla : 
Magyar anekdotakincs. IV. 70—72. 1. Szintén Bagi uramról beszéli el ezt 
az anekdotát Dvorzsák János : Adomák és veszemék- 1903. 468. sz. L. még 
Mikszáth : Az én halottaim. Hl. 5. 140. 1. és Hl. 19. 42.1. Mikszáth Kálmánné : 
Visszaemlékezései. 1922. 236. 1.) 

Tudnunk kell, hogy a csongrádi mándlis nábob, a frakk 
etetésének közismert anekdotás alakja, valóban élő személy 
volt (1799—1886). A Bagi-familia több ágra oszolva Nógrád
ban, Jászságban, Hevesben és Borsod felső vidékén ma is él. 
A családnak az az ága, amelyhez Bagi uram tartozott, még 
a török világban szerzett nemességet. Bagi János, Fülek 
kapitánya, I I . Rákóczi Ferenc mellett harcolt, de épen ezért 
vagyonát vesztette és jobbágyi sorsra jutott. A család régi 
fényét Bagi József szerezte vissza. A 48-i szabadságharc 
idején Csongrád város bírói székében sok borsot tört az osztrák 
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katonai hatalom orra alá. (V. ö. Borsodi László, Magyarság X. 
•évf. 1929. 155—159. sz.). Tipikus egyéniség : legérdekesebb 
példánya volt a mi aranyparasztjainknak. Nevét az egész ország 
-emlegette, mert ahányatr lépett ő kigyelme, annyi adoma 
támadt a nyomában. Az Üstökös már 1865-ben megírja (17. k. 
12. sz 94. 1.) a híres Ökör vásárlás át, amikor a kecskeméti 
árverésen Csaszlau vándor magzatának nagy megdöbbenésére 
az egész gulyát megveszi s rongyos tárcájából a ropogós 
ezreseket kifizeti. Jókai is tollára vette a töretlen bagaria 
csizmában és egy szál gatyában járó parasztot, aki egykori 
földesurát 200 ezer forinttal rántja ki a bajból, s elmeséli róla, 
hogy mint jár ta meg egyszer a német világban. A saját pusz
táján passzust követeltek tőle a zsandárok. «Minek az nekem 
a magam birtokán ?» «Melyik a kend birtoka ?» «Ez az, ahol 
állunk, s köröskörül amerre látunk, mind az enyém». A zsan
dárok nem hitték el s bevitték a szegedi börtönbe, ahol köz
munkára fogták. Valami hivatalszolga, aki egykor bérese volt, 
ráismert, s csak nagy nehezen szabadult ki kényelmetlen hely
zetéből. (Jókai Mór : Jocus és Momm. 1888. 145—148 1.) Halá
lával sem múlt el a híre, az anekdotás könyvekben ma is él 
a neve. (Tóth Béla, M A. IV. 67—72.1., Adorján A n d o r - N a g y 
Endre—Tábori Kornél: Anekdoták, víg esetek híres férfiakról. 
Vidám Könyvtár 15. sz. 34. 1.) Mikszáth annyira kíváncsi 
volt rá, hogy a nyolcvanas évek elején Bérezik Árpáddal 
lerándult Csongrádra és személyesen kereste föl az öreg 
nábobot. Nagy érdeklődéssel hallgatta s figyelte minden szavát. 
Ekkor öltöztette frakkba Bagi uramat. A história olvastára 
méltatlankodva mordult fel az öreg: «Az anyja hitit , mond
játok meg annak a Mikszáthnak, hogy ne irkáljon rólam Össze
vissza minden bolondot!» (Borsodi L. i. h.), Még helyreigazító 
levelet is küldött a Pesti Hírlapnak: «Ne írjanak rólam olyan 
bolondságokat, rá nem szolgáltam én azokra.» (Mikszáth : Hl . 
5. k. i. h.) ,Méltatlan meghurcolását' később jóvá tette Mikszáth : 
halálakor szép nekrológot í r t róla a Pesti Hírlapban (Hl. 5. 
i. h.) s néhány vonását a Töviskes pompás alakjába is bevéste. 
De nemcsak az irodalom, különösen a Mikszáth remek genre-
képe őrzi a paraszt milliomos emlékét, hanem a nép is a szívébe 
fogadta. Felfelé ívelő sorsában az ős paraszterő diadalát érezve, 
ma is regél róla. Egy nemrég feljegyzett népies változat 
Bagi szereplését Pestre teszi s úgy adja elő, hogy az ebédnél 
nem nyúl t semmihez, hanem a végén az ismert megokolással 
a feketekávét frakkjára öntötte. (Pataki József, Magyarság X. 
évf. 1929. 170. sz., Rubinyi Mózes, Irodalomtört. 1929. 177.1) 
Aligha Mikszáthtól került ez a történet a néphez, sőt felté
telezhető, hogy nem az író, hanem a néphumor kapcsolta össze 
a vándortárgyat Bagi uram híressé vált anekdotás alakjával. 
Mikszáth csak remekbe faragta a készen kapott anyagot. 
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A «nem. a ruha teszi az embert» közmondás ábrázolására 
kieszelt anekdotának minálunk is több változata kering. E g y 
székely adoma a Bagi uram frakk-esetét a gubernátor ebédjére 
meghívott oláhfalvi követről beszéli el. Egyszerű székely gú
nyájában őt sem eresztették be, haza szaladt tehát s felvette 
a régi mentéjét. Az asztal mellett szótlanul ült s nem evett, 
hiába bíztatta a gubernátor. Egyszer csak fogta a mente ujját 
s bökögetni kezdte a levesbe : ;<Egyél már no> egyél már !» 
A gubernátor kérdésére pedig felelte : «Kínálom a mentét, 
hogy egyék. Azt hi t tak meg ebédre, nem engem.» (Mátyás 
Sándor: Székely humor. 1889. 80. 1.) Egy másik magyar anekdo
tában, amely a Bagi uram visszhangjának látszik, az atillá
j á t frakkal felcserélni kényszerülő Mókásy egészen úgy visel
kedik, mint az alföldi paraszt nábob a megyefőnök asztalánál. 
(Uram Bátyám 1893. 16. sz. 181. L) Ezek a minden korhoz, 
szokáshoz és divathoz simuló anekdotának modern formái. Száza
dokkal ezelőtt olyképen emlegethették, mint ahogy azt Káldi 
György 1631-ben az advent harmadik vasárnapi második pré
dikációjában leírta: 

«Szokása Angliának Londinum nevű varosában, hogy a fö polgárok, 
és tiszt viselő emberek, bizonyos napon a Váras fö Tiszt tartójánál ebédlének, 
ha nem hiják-is őket. Egy ollyan nap, egy fő polgár, a Tiszt-tartóhoz akarván 
menni, ki-rekesztet ék az ajtónállótól, azért, hogy chinyos ruhát rajta nem 
látván, nem ítélte a fő-emberek közibe-valónak. Amaz eszébe vévén a 
dolgot, haza ment, és jobb ruhába öltözött, és vissza-térvén bé-bocháttatott. 
Ebéd-után, midőn a jő szokás-szerént, minnyajan köszönnék ä jó tartást : 
az le-tévé a palástyát az asztalra, és nagy módgyával kezdé annak az ebédet 
köszönni. Mellyen, midőn minnyájan chodálkozának, meg-beszéllé a törté
netet». (Vasámapokra-valo Predikatzioknak Első Része. 1631. 52. 1.) 

Másfél századdal később Illei János jezsuita tanár ismétli 
meg ezt az anekdotát, minden lényeges mozzanatával egybe
vágóan, csak némiképen élénkebben előadva (Elme-Futtatások. 
1790. I I . 71. 1.) Egyezésük a közös forrásukon alapszik: mind
két szöveg közvetve és közvetlenül a híres angol hitvitázó, 
Thomas Stapleton (1535—1598. v. ö. The Catholic Encyclopedia. 
14. 249 1.), ma is használt prédikáció-gyűjteményéből (Promp-
tuarium morale. 1591—92. 1615. kiad. 54. 1.) merítette erkölcs
nemesítő célzattal alkalmazott példáját. 

Bagi uramnál és a londoni főtisztviselőnél jóval tempera-
mentumosabban viselkedett Caspar Bruschius bázeli ,poeta 
laureatus', amint Szenczi Molnár Albert Káldival egyidős szöve
gében olvassuk. A discipulusaitól kapott drága szép Öltözetben 
egyszer templomba ment s utána a piacot is körülsétálta. 
«Es lát tya mely nagy tisztesség tétetik néki, hogy minden 
ember süvegét emeli; fel boszszonkodik rayta, hogy annak 
az ö uy köntösének nagyob tisztességet tesznek, hogy nem 
mint ö magának, haza menvén darabonkint metéli, azt állatván, 
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hogy nem az ruhát, hanem ötét az ö bölcs mesterségéért 
illetné, az tisztesség.» (Discursus de Summo Bono. Lőcse 1630. 
(VI. r. 224. 1.) Molnár Albert anekdotájának hőse idővel isme
retlenné vált, neve az elbeszélésből kiesett, de az anekdota 
minden vonásával ma is él ilyesformán: «Egy hires egyetemi 
tanár és költő, ha szerény polgári öltönyében ment végig az 
utcán, senki sem hederített rá. Azonban, ha állami díszöltö
nyében jelent meg, már messziről hajlongtak előtte. Egy alka
lommal, amikor díszruhájában hazatért, levetette azt és dühösen 
a sarokba vágva kérdezte: ,Te vagy a tanár és koltŐ vagy 
én ?» (Tali F. Lajos : A világ 1200 legjobb anekdotája. 1931. 
63. 1. U. ezt 1. Herkó Páter 5. 1897. 24. sz. 7. 1., Magyar 
Miska 2. 1910. 33. sz. 5. 1.) 

Bagi uram eljárása tehát, amellyel vendéglátó gazdájának 
önérzetesen tudomására hozta, hogy a ruhájánál előbbrevaló 
az ő személye, nem áll elszigetelten a magyar anekdota világ
ban. Három változata az ugyanahhoz a motívumhoz fűződő 
elmésségnek három megnyilvánulása. A körülbelül egyforma 
előzmények különféleképen csattannak el : a) az egyiknél a 
ruha etetésében, b) a másiknál a ruha tiszteletében, c) a harma
diknál a ruha megvetésében éleződik ki az ugyanarra a motí
vumra vonatkozó tréfa tendenciája. Vándorútjának és további 
összefüggéseinek feltárása érdekes vonatkozásokkal gyarapítja 
a Bagi uram híres frakk-históriáját. 

a) Ismeretes, hogy a csongrádi milliomoshoz hasonló módon 
viselkedett Nasreddin egy esküvői ebéd akaimával, ahol ócska 
ruhája miatt senki sem törődött vele. Haza szaladt tehát, 
átöltözködött, s mikor újból megjelent, kitüntető figyelmes
séggel vették körül, sőt az asztalfőre ültették. Ekkor öltönye 
széleit emelgetve így szólt« «Adjatok enni ruhámnak !» Mindenki 
csodálkozott, míg fel nem világosította őket : «Ruhámat illeti 
a tisztelet, mért ne részesüljön ő is élvezetben?» (Wesselski: 
Nasreddin. 55. sz. Kunos : Nasreddin. 56. sz. Beké Ödön, 
It . I I I . 1914. 318. 1.) A Nasreddin-irodalom valamennyi válto
zatában megtaláljuk ezt az elbeszélést, (Wesselski : Nasreddin. 
I. k. 222. 1.) s nyomaira akadunk a dél-olasz népmesékben is. 
A szicíliai Giufà szintén menyegzőn vesz részt, de csak 
akkor részesül figyelemben, amikor arannyal hímzett kölcsön
kért ruhában tér vissza. Mindjárt egy tá l makarónit tesznek 
eléje, majd bort töltenek a poharába, de Ő mindent a ruhájára 
önt, amit csak eléje raknak. «Etetem a ruhámat — mondta 
— mert hát ti azt hívtátok meg, nem engem». Lakoma után 
ismerősei a kölcsönkért ruha láttára megütközve kiáltottak 
fél: «Giufà, mit műveltél?» «Ne engem vonjatok felelősségre, 
— felelte — hanem rokonaimat, akik a ruháitokat látták 
szívesen.» (L. Gonzenbach: Sicilianische Märchen. 1870.1. 258. L, 
G. Pi t ré : Fiabe, novelle e raceonti popolari sieiliani. 1875. I I I . 
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365. L, Crane : Italian Popular Tales. 1889. 296. 1. 102. sz.) 
A máltai változatban az esküvői lakomára igyekvő dsahant 
rongyos ruhája miatt visszautasítják a bejárattól. Csak akkor 
-engedik be, amikor szép fehér öltözetben jelenik meg. Aztán 
ő is úgy tesz, mint Giufà: eteti ruháit. De nem viszi el 
szárazon, mert ruhái bepiszkítása miatt anyja otthon alaposan 
elpáholja. (B. I lg : Maltesische Märchen u. Schwanke. 1906.. IL 
44 1. 92. sz.) A menyegzői lakoma és a rahaetetés motívuma 
érdekesen egyezik a térben és időben egymástól távoleső indiai 
{J. Hertel : Katharatnakara. 1920. 123. sz.), arab (Revue des 
trad. pop. 1889. 167. 1.), perzsa (Gladwin : Persian monshee. 
1840. ü4. 1. 63. sz.), kabil (A. Mouliéras : Les Fourberies de Si 
Djeh'a. Contes Kabyles. 1892. 32. I.) és lembergi zsidó (Ztschr. 
d. Ver. f. Volksk. 4. 1894. 209. I.) változatokban. A japán 
mese hőse a XV. században élt híres pap, Ikkio Oso, aki 
egyszer egy dúsgazdag úrnál szegényes öltözetben alamizsnáért 
kopogtatott be. Ügy bántak vele, mint valami kolduló baráttal. 
Bezzeg sietve szaladtak eléje és sürögtek-forogtak körülötte, 
amikor másnap talpig érő brokát ruhában jelentkezett. A főhelyre 
ültették s a legdrágább ételeket rakták eléje, Ikkio azonban 
semmihez sem nyúlt. Majd levetette drága ruháját, szegre 
akasztotta s kínálgatni kezdte a felszolgált ételekkel. «Nem 
nekem, hanem ruháimnak készítettétek a drága fogásokat» — 
mondta a megszégyenült házigazdának, aki dadogva kérte a 
bocsánatát. (H. Hans: Japanische Erzählungen u. Märchen 
1907. 92. 1.) 

Bagi uram tehát nem áll magára a frakk-históriával, s 
kár volt haragudnia érte, mert még nagyobb nevekre is rá
ragadt ez az anekdota. Giovanni Sercambi (1347—1424) beszéli 
el az egyik novellájában, hogy a nagynevű Dante egyszer 
Róbert nápolyi király asztalához volt meghíva. Legalul, az 
asztal végén kellett meghúzódnia, mivel nem volt elég ünne
pélyesen öltözködve. Erre hazaszaladt, szép ruhát Öltött, s mindi, 
já r t a főhellyel tisztelték meg. Ruháját aztán étellel és itallal 
kezdte öntözni. «Azért teszem ezt — mondta a királynak — 
mert nem én, hanem a ruhám érezheti magát megtisztelve, 
illő tehát, hogy ő is kivegye részét a lakomából.» (Novelle di 
G. Sercambi. 1871. Nov. IX.: De bonis moribus. V. ö. Köhler: 
Kl. Schriften I I . 581. 628.) Ugyanezt a történetet a Giovanni 
Papantitól összegyűjtött Dante-anekdoták közt (Dante, secondo 
la tradizione e i novellatori. 1873. 65. 67. 1.) és Cosimo Anisio 
verses feldolgozásában (Poemata. 1533. L. I I I . carm. 127 : De 
Dante poéta in convivio) is olvashatjuk. 

b) A Káldi-Illei-féle változat, amely az előbbi csoporttól 
a ruha iránt mutatott tisztelet kifejezésében különbözik, szintén 
gazdag rokonsággal és régi irodalmi múlttal rendelkezik. III. 
Ince pápa (1198 — 1216) az aszketikus és morális irodalom leg-
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kiválóbb termékei közé tartozó egyik híres könyvében, amelyet 
még mint Lothár kardinális írt, tehát 1198 előtt, egy filozófusról 
beszél, aki szerény Öltözetben a fejedelmi palota ajtaján kopog
tatott. Minden kísérlete hiábavaló volt, nem bocsáttatott be-
Amikor visszautasításának okát megértette, díszes ruhát vett fel^ 
s íme, első szavára megnyílt előtte a palota. A fejedelem 
elé járulva, a saját Öltönyét nagy tiszteletnyilvánítással csó
kolgatni kezdte. A csodálkozó fejedelemnek pedig ezt mondta : 
«Honorantem honoro, quia quod virtus non potuit, vestis ob-
tinuit.» (De contemptu mundi, L. II. c. 39.) A XIII . század első> 
felében élt Etienne de Bourbon (f 1261) dominikánus szerzetes 
példagyűjteménye Homerosról beszéli el, hogy az athéni király
hoz csak drága öltözetben nyert bemenetelt ; ott aztán «vestes 
preciosas coram omnibus exuit, et eas honoravit, gracias eis 
referens de obtenta, que valuerant apud regem quod non 
valuerat sapiencia aut bonitas optinere.» (Anecdotes histori
ques.'. . D'Etienne de Bourbon. 1877. 438.1. 507. sz., A. Wesselski : 
Mönchslatein. 1909. 73. sz. es 226. l.j.) A vele egykorú Odo de 
Ceritona francia cisztercita szerzetes parabolája a XII . század 
híres tudósával, a költészetben is sokat szereplő Petrus Abe-
lardus (1079—1142) nevével hozza kapcsolatba ezt a törté
netet, (Paraboláé ex sermonibus extractae. 1896. 332. 1. 170. sz.) 
s az változatlanul megismétlődik az 1292-ben meghalt Joh. 
Pisanus (v.o. The Catholic Encycl. XI. 559.) canterbury-i érseknél, 
(De oculo morált. Viterbii 1656. c. VI. 35.) majd egy XV. század 
közepéről származó latin kéziratban. (J. Klapper : Erzählungen 
d. Mittelalters. 1914. 345. 1. 146. sz.) Ez a változat később egy
részt a prédikációs irodalom felé terjedt, (1. Stapleton) másrészt 
a Johannes Pauli elzászi barát schwank-gyüjteményében 
(Schimpf u. Ernst. 1522. c. 416 • Einer küsset seine Kleider, sie 
heten im fürgeholffen) a homiletikai keretből önállósultan az 
anekdotairodalom területén folytatta a mai napig lehúzódó 
ú t j á t (V. ö. Bolté: Pauli, II . k. 353. 1. 416. sz. j.) 

c) A Szenczi Molnár Albertnél jelentkező változat az előbbi 
kettőtől a ruha megvetésében tér el. Tipikus szereplője 
a költő-tanár, aki a díszes öltözete s nem a személye iránt 
megnyilvánuló tisztelet miatt önérzetében sértve bosszút áll 
ruháján (összetépi vagy félredobja). Az idetartozó adatok java
része Hermann Buschius (1486—1534) jónevű humanista köl
tőről, a marburgi egyetem történet-professzoráról (V. ö. Jöcher : 
Gelehrten-Lexikon. í 750. I. 1510. h.) beszéli el anekdotánkat^ 
s az kitűnően illik hősének sokat vitázó nyugtalan egyéni
ségéhez. A három közül ez a legfiatalabbnak látszó változat 
a XVI. században tűnik fol, s míg az első a néphagyományban., 
a második az építő és a prédikációs irodalomban, ez az anek-
dotagyüjteményekben vándorol az irodalmakon keresztül. Neve
zetesebb előfordulásai közül megemlíthetjük a következőket: 
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Kirchhof: Wenäunmuth (1563) 1.122. sz., v. ö.Osterley : Kirchhof 
V. 40.1. j . , L. Beyerlinck: Apophthegmata. 1608. 567. 1., 0 . Me-
lander: Jocoseria. 1643.1. 264. sz., Weidner: Apophtegmata. 1655. 
IV. 127., Memel: Lustige Oesellsaft. 1656. 238., Kurteweiliger 
Zettvertreib. 1678. 48—49. 1., Doetae nuqae, 1713. 222. 1., Neuer 
Bienenkorb. 1771. VII. 117. sz. L. továbbá Boite: Pauli I I . 
353. 1. 416. sz. j . 

Bizonyára még tovább lehetne fűzni az adatok sorát, de 
a célunkat épen eléggé kimerítő anyag rendszerezéséből 
is világosan kitűnik, hogy a Bagi uram frakkban c. Mikszáth -
rajz a külső és a belső ember örök ellentéte körül képződött 
hármas anekdotasornak a Sercambi-Nasreddin-féle típusában 
helyezhető el. Ez a legszélesebb körű, legelterjedtebb és leg-
népiesebb variáns a ruha etetésével fejezi ki tréfásan elvi állás
pontjának fensőbbségét. Elemezésünkből kitűnt, hogy anekdotánk 
tulaj donképen Kelet kedély világában gyökerezik. Hozzánk be
láthatatlan nagy út hátrahagyásával jutott el, a középkori 
morális és prédikációs irodalmon keresztül, ahol a tréfa élét 
némiképen letompító erkölcsi tendenciával tartalmasodott. Ada
taink térben és időben bármilyen messzire is visznek, mégis 
be kell érnünk azzal a megállapítással, hogy a kutató mun
kának a dolog természetében rejlő hiányossága miatt sem a 
teljesen kideríthetetlen eredetéről, sem a föl fedhetetlen kapcso
latainak bonyolultságáról pontosan számot adni nem lehet, 
csupán azt látjuk, hogy az emberiség emlékezetében évezredes 
múltja van, s ma is a világ minden tájékán jól ismert 
történet a külsőségeket a kelleténél többre becsülő emberi 
gyöngeségünk szemléltetésére. Irodalmunkban is, amely mindig 
élénk érdeklődést és nagy érzéket tanúsított az efféle tár
gyak iránt, amelyekben vagy erkölcsi világnézet nyilvánul 
meg, vagy a kedély szikrája lobban fel, a XVII. század 
óta az indíték valamennyi ismert változata megtelepedett. 
Epoly igénytelen, figyelmet alig keltő feljegyzések ezek 
prédikációs példa, erkölcsnemesítő intelem vagy tréfás anek
dota alakjában, mint a világirodalom más tájékain található 
előfordulásai. Egyedül Mikszáth vette észre és érdemesítette 
feldolgozásra. A tárgytörténeti vonatkozások széles körének 
vázolása tulajdonképen annak kimutatására is irányult, hogy 
a ' ruha-etetés tárgya csak a magyar irodalomban emel
kedett irodalmi rangra. Értékes darabbá vált, mihelyt az ő 
sajátos humorán átszűrődött. Mikszáth ereje és művészete épen 
abban nyilatkozik meg, hogy az egyetemes tárgyat teljesen 
egyénivé és magyarrá tette. A Nasreddin-Guifà-féle Qgyügjű-
ségből és a példabeszéd tendenciájának alárendeltségéből a 
magyar paraszt önérzetének büszke megnyilvánulásáig emelte 
a minden ízében magyarrá színezett anekdotát. Bagi uram, 
aki a varjúkalapnál és a mándlinál illőbb ruházatot el sem 
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tudott képzelni becsületes halandón, olyan jóízű humorral és ter
mészetes magától értetöd öttséggel teszi nevetségessé a német 
világban a magyar embernek ellenszenves idegen gúnyát, hogy 
szinte sajnáljuk, amikor az egész esetet vándoranekdotának kell 
minősítenünk. Akármennyire is boncolgatjuk azonban a frakk
etetés históriájának eredetét, Bagi uramtól a magyar köztudat
ban többé már el nem választható a nevével Összefüggésbe 
került anekdotás történet. Vele együtt őmaga is örökéletűvé 
lett, Kelet és Nyugat valamennyi mesetájékával kapcsolatba 
került, s az egyszerű alföldi magyar paraszt Mikszáth művé
szetével olyan nevezetes társaságban lett halhatalanná, ahol 
a görög Homeros, a francia Petrus Abelardus, az olasz Dante, 
a japán Ikkio Oshio és a német Buschius professzor híres nevei
nek tekintélye érvére támaszkodik az évezredek óta ide-oda 
kóborló anekdota. 

GYÖRGY LAJOS. 


