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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. 
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a következő címet viseli : Az |Iffjabb Robinzon |vagyj SPÉLHOFEN ROBERT 
|nek,| A Tsendes Tengeren való |Történetei |mely Íratott németül| 1800-ik 
Esztendőb(en) (Fordította (a név kivágva) 1812-d(ik) Esztendőben.) Gr (!). A 
fordítás ugyancsak «Hamburg kereskedő városában» kezdi a történetet s 18 
részben egy Robinzon-szerü történetet ad. De hogy ez a robinzoniáda is 
függ Defoe müvétől, azt a tartalom közeli rokonságán és a mesefejlesztés-
hasonlóságán kívül talán mé*g az is eléggé bizonyítja, hogy a hős «Végre 
(is) kikötött (!) Angliának partjain, itt legg inkább tettzett az erőltetés nél-
kül való élet módja.» (96a 1.) SZABÓ T. A T T I L A . 

ÁGAI ADOLF LEVELE BULLA JÁNOSHOZ. 
A ma már elfelejtett Bulla János tehetségét Ágai Adolf ismerte föl 

elsőnek. Amikor a Magyarország és a Nagyvilágban mutatványt közölt a 
Tündéröv c. regényes verses elbeszélésből, ezzel az ajánlással vezette be a 
költőt az irodalomba : «Egy új névre bár, de annál nagyobb tehetségre 
hívjuk föl az olvasó figyelmét, midőn bemutatjuk Bulla János 7 énekbe 
foglalt regényes elbeszélésének e töredékét.» (1875. 642. 1.) Hozzáírta az itt 
következő rövid levelet: Budapest, pénteken. 

(Athenaeum) 
Tisztelt uram, 

Költeményeit igazi gyönyörűséggel olvastam. 
Mily szép gondolatok s mily melegség ! Kár hogy néhol a gondolat 

bele van facsarva abba a kutyamerev formába, hogy magyarán szólva, 
néhol «gequält». 

Ha megengedi tehát, egynek kivételével («Éveink») valamennyit kiad
nám. Amazt is csak most nem, mert őszies hangulata az ilyen m. nyárba 
nem illik bele. 

A «Szomorú fűzről» való vers igazi bijou. 
A holnapi számban az «Azt mondhatnátok» ez. jelen meg. Dantei szin 

játszik rajta. 
Gratulálok — a magyar irodalomnak, hogy ismét megszólalt ön. 

Igaz tisztelője Ágai Adolf. 

Tekintetes Bulla János urnák 
Budapesten. 

A hiányos kelet alatt olvasható «Atbenaeum»-jelzés az Ágai Adolf 
szerkesztésében s az Athenaeum kiadásában megjelent Magyarország és a 
Nagyvilág c. hetilapra utal. A levél írásának időpontja : 1878 június 7. 
Ágai ugyanis a levélben említelt Azt mondhatnátok . . . c. költeményt a lap 
1878. évi évfolyamának 23. számában (június 9, vasárnap) közölte ezzel a 
szerkesztői megjegyzéssel : «A feltűnést okozott, kiváló költői műnek : a 
,Tündéröv' rég hallgató szerzőjétől.» A vers hangulati tartalma a természet 
magasztalásából csapódik le. Strófái : terzinák. Ágai minden bizonnyal csak 
ebben a külső formában fedezhette föl a «dantei szín»-t. A Szomorú fűz: 


