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ADATTÁR 71 
OSIKY GERGELY BARTÓK LAJOSHOZ. 

Kedves Bartók Úr ! 
Ha a következő sorokban közelgő őrültségem symptomáit fogja észre 

venni, ne haragudjék meg, hanem szánakozzék rajtam. T. i. megint arról a 
szerencsétlen szüretről írók. kzi akarom ugyanis tudlára adni, hogy én mind 
6-án mind 3 4-én Aradon, illetőleg a szüreten leszek, s így a két idő közül 
a melyik önre nézve kellemesebb, azt méltóztassék választani. Ha 6-án van 
kedve jönni, Aradon fogom várni, ha 14-ke iránt érez hajlandóságot, magam 
fogom Pestről lehozni. És most Ígérem, hogy e boldogtalan szüretről többé 
nem irok, vagy ha igen, ugy azon levél a Lipótmezőről lesz keltezve. Jelentem 
egyszersmind, hogy elbizakodva a fránya kilátásokban, melyeket ön elém 
tüntetett, holnap beadom hivatalosan lemondásomat, s az Ellenállhatatlan 
előadása után, azaz november 1-től állandóan pesti lakos leszek. Addig is 
tehát, mig személyesen fölmegyek, legyen szives alkalmilag egy két szer
kesztővel beszélni s hatalmas ajánlata által nekem munkát szerezni. 

A viszontlátásig ezer üdvözlettel tisztelő őszinte hive : 
Temesvár, 3/10. 78. Gsiky Gergely. 
A levél Csiky Gergely életének arra a válságos idejére vonatkozik, 

amikora temesvári papnevelőintézetnek végleg hátatfordítva, bizonyos irodalmi 
sikerek után keres magának kapcsolatokat az élet, az érvényesülés -''feléi. 
E leveléből is világosan látni, hogy sikerei ragadták erre a lépésre. Püspöki 
engedéllyel költözött a fővárosba, később azonban kilépett az egyházi rendből. 
Bartók Lajos 1878-ban a Petőfi-Társaság titkára volt. A levél eredetije Bendeez 
és társa tulajdonában van : az ö szívességükből közlöm. 

Közli : KOZOCSA SÁNDOR. 

UJABB ADATOK JÓKAI FORRÁSAIHOZ. 

Jókai 1847-ben lett az Életképek szerkesztője. Keresetül futottak a 
kezén az összes beküldött novellák, versek, cikkek és közlemények,- amelyek 
azután napvilágot is láttak a folyóirat hasábjain. A hírek és közlemények 
azonban nem maradtak minden hatás nélkül alkotó képzeletére, hanem 
azokat — a megfelelő helyen — beleolvasztotta regényeibe.-A legtöbb eset
ben csak a nyers vázat tartotta meg, de még így is érdekes annak a vizs
gálata, hogy a rendelkezésére álló anyagból mit alkotott ? Az IK. 1938. évi 
harmadik füzetében (294. s k. 1.) egy kisebb elbeszélése, a Fránya hadnagy, 
egyik forrására mutattunk rá, az alábbiakban pedig a Kőszívű ember fiai 
és az Egy a% Isten című regényeinek egy-egy forrását hasonlítjuk össze 
az eredetivel. 

Az Életképek 1848. évfolyamában (II. kötet, 541. 1.) a következő kis 
hírt olvassuk : 

«Nyolc Nádorhuszár ismét átvágta magát hozzánk Csehországból. 
Ballá Endre volt a' káplárjuk, ki egy szép reggel kivezette őket a mezőre 
's ott megmondá nekik : hogy ö át akar jönni hazájába : a'hol hallja, hogy 
nagy a' veszedelem, ha tehát ő vele akarnak tartani, menjenek arra, a' 
merre ö indul. Minthogy azonban kényszeríteni senkit sem akar, megengedi: 
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hogy a mellyiknek tetszik, forduljon vissza és ne kövesse 's csak annyit 
tegyen meg : hogy félóráig el ne árulja, ő mindenesetre elmegy 's egy óráig 
hátra sem fog nézni : hogy követi é valaki, vagy sem ? Ugy tett. Egy óráig 
nyargalt elől s nem nézett hátra. Akkor megállt és látta, hogy mind a hét 
legénye utána jött. Egy sem hagyta el. Így jöttek a becsületes hazafiak 
ezer veszedelmen keresztül. Csak imitt-amott ehettek valamit. Káplárjuknak 
volt egy órája, azt adta el az útban, annak az árából tartotta ki hazáig 
bajtársait. Egyszer egy hidon nyargallak keresztül, mellynek egyik végét 
gyalogok őrizték, a' másik végén vasas németek tanyáztak. Mindkét akadá
lyon keresztül vágták magukat. Egyik vitéz azon kérdésünkre : hogy nem 
csatáztak-e velük a vasas németek, egész jó szivüseggel azt felelte, hogy 
nem kivántak. Elhiszem azt. Itt a káplárt rögtön hadnaggyá tették, két köz
vitézt str-ízsatnesterekké. A többi nem fogadott el semmi előléptetést. Nem 
tudunk olvasni, azt adák okul.» 

Hasonlítsuk most össze ezt a kis közleményt a Kőszívű ember fiai c. 
regényének idevágó fejezetével : Elöl víz, hátul tűz. Jókai elmondja benne, 
hogyan szökött meg Baradlay Richárd huszárcsapatával Bécsből, és hogyan 
érkeztek meg tenger viszontagságon át Magyarországra. Mögöttük az üldöző 
csapat, előttük a Duna és a March, meg a Kárpátok vonulata. Menekülésük 
közben olyan területeken kell áthaladniuk, amelyeknek lakói ellenséges szem
mel nézik a huszárokat, sőt akadályokat is gördítenek a menekülésük elé. 
De minden veszéllyel dacolva, veszteség nélkül — csontig lesoványodva és 
halálosan elcsigázva — megérkeznek Magyarországra. Jókai forrásából itt 
nem vett át egyebet, mint az ötletet és azt termékeny képzelete kiszínezte 
és megkapóan érdekessé tette. A kis huszárcsapat sorsában az olvasó izga
lommal vesz részt és őszintén megkönnyebbül, mikor Baradlay Richárdnak 
sikerült megoldást találnia és ki tudta húzni magát és huszárait a csává
ból. A közölt kis közlemény - a maga szűkszavúságával — azért érdekel 
bennünket különösen, mert általa bepiilantást nyerünk Jókai műhelyébe és 
fogalmat alkothatunk magunknak Jókai képzeletgazdagságáról. Egy ilyen 
kis adat elég volt az írónak, hogy abból regénye egyik legérdekfeszítöbb 
fejezetét megalkossa. 

Nem térdektelen a másik — ugyancsak az Életképekben (1848. I. kötet 
63í. 1.) megjelent — közlemény sem. Ebből Jókai nemcsak ösztönzést merí
tett munkájához, hanem a közleményt majdnem szószerint — természete
sen megfelelően átalakítva — beleolvasztotta regényébe. A közlemény 
így szól: 

«Ferencz király egykor egy felmarsalával ferblizett a' táborban. A' király 
besserelt, a' marsai aussizott : azután gustirozott mind a kettő. Ekkor a' 
király ijeszteni akart 's hivott két húszast, a' marsai megadta és vissza
vágott még hatot 's kérdezte mije van ? A' király kivágta : ((Három király, 
magam vagyok a' negyedik.» — S' nyúlt a' cassa után. A' marsai leg-
kevésbbé sem jött erre konfusióba, ő is kivágta a' magáét : — «Három 
disznó, magam vagyok a' negyedik.» — 'S erre beseperte a cassât.» 

A fenti kis történettel Jókai Egy az Isten c. regényében találkozunk. 
Adorján Manassé, hogy elfogott testvéreit kiszabadítsa, elmegy az oláhok 
főhadiszállására, a Monasteriába, és az ott kártyázó oláhok közé telepedik. 
Azok a játék hevében ügyet sem vetnek rá. Manassé részt vesz a játékban, 
tartja az ellenfelek, a vezér meg a kalugyer hívásait, visszavág és nem 
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futamodik meg még akkor sem, mikor a másik kettőnek láthatólag nagy 
lapja van. Majd az író így írja le a nagy «ferbli»-csata döntő játszmáját : 

«Most azután jött a döntő kérdés. ,Mi van érte ?' — A fővezér diadalmasan 
szólt: ,Ime ez a jutalma annak, aki a királyokat szereti: négy király in 
natura !' — A kalugyer még nagyobb diadallal kiálta föl : ,De ime a jutalma 
annak, aki a disznókat szereti: négy disznó!' — S azzal nyúlt a bankóval 
tetézett tányér után. Manassé azonban szépen» megfogá a kezét s kiterjeszté 
az asztalra a kártyáit e lesújtó szóval : girigári ! Hetes, nyolcas, kilences, 
tízes, négy különböző szinből. Ez meg aztán ,levágja' a királyokat is, meg 
a disznókat is. S ezzel besepré a cassât.» 

Ezt a vándor anekdotát Jókai regényének megfelelően átalakította és 
úgy olvasztotta bele a fent említett jelenetbe. Az azonban kétségtelennek 
látszik, hogy az ötletet az Életképekben megjelent kis anekdota szolgál
tatta. Jókai forrásainak kutatása nem hálátlan feladat, mert minden fel
kutatott forrás egy-egy mozaik-szemmel járul hozzá ahhoz a képhez, amelyet 
magunknak az íróról alkothatunk. A fenti két kis közleménynek ujra való 
lenyomtatása sem akar egyéb lenni, mint egy-egy mozaikszem Jókai Mór 
írói képéhez n , » 

rONGRACZ ALAJOS. 

NÉHÁNY ÖZÓ A MAGYARORSZÁGI 
«ROBINZON-NYOM.OK»-HOZ. 

Folyóiratunkban (1932: 206.) nemrégiben Kozocsa Sándor néhány soros 
cikkében arról a magyarországi Robinzon-nyomról szólt, amelyre a Szan-
drai-Sréter cs. levéltárának rendezése közben «egy kedves kis levélben» 
akadt. A levél 1818. jan. 17-éről keltezett s Kozocsa szerint úgy tekint
hető, «mint első Robinzon-nyom irodalmunkban». Joggal, ha az igazi Robin-
zonra, Defoe-éra gondolunk. Köztudomású viszont, hogy a német Róbinzon-
utánzatoknak már jóval korábbról, 1787-től kezdve vannak nyomtatott 
magyar fordításai és átdolgozásai. Ezek sorát megtoldhatom két eddig isme
retlen kéziratos fordítással. 

Családi örökség révén tulajdonomban van egy XVIII. sz. végén s a 
XIX. sz. elején Katona Zsigmond által összeírt Notabiliora, melyből nem
rég a «Pro libertate» kuruc és labanc magyarázatát is közöltem.1 E nagyon 
sokféle bejegyzést tartalmazó jegyzetkönyv általam számozott 17b—21a lap
ján az összeíró «Hamburg Varossáb(an), az Albis (Elba) folyó vize mellet» 
lakó Robinzon történetének egy részét (tartalom) írja le, nyilvánvalóan 
valamely angolból készült német fordítás után. Mivel a jegyzetkönyv a 
XVIII. végén s a XIX. elején íródott össze, még közelebbről az említett 
bejegyzés után a 22b l.-on egy A(nno) 1800-ban írt bejegyzés van, ez a 
nyom csaknem két évtizeddel korábbi. 

De van ezen kívül a nagyenyedi Bethlen-kollégium kézirattárában egy 
másik kézirat, amely csaknem ugyanebből az időből származik.2 A kézirat 

1 Erdélyi Múzeum 1931:205. Ugyanott a kézirat összeírójára vonat
kozó megállapításaimat is feltalálhatni. 

2 Kézirattár 250. sz. Benkö Ferenc hagyatéka 2. sz. irat. 


