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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: 


