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JÓKAI FORRÁSAIHOZ. 
Jókai termékeny képzeletének is szüksége volt ösztönzésre, anyagra, 

amelyből alkothatott. Nem érdektelen kutatás tehát Jókai forrásainak vizsgálata. 
Az alábbiakban egy kisebb elbeszélésének, a Fránya hadnagynak^ egy forrá
sát hasonlítjuk össze az említett munka megfelelő fejezetével, hogy megálla
píthassuk, hogyan dolgozott Jókai, hogyan használta fel forrását és mit csinált 
abból az anyagból, amit forrása nyújtott. Az összehasonlítás ebben az eset
ben nagyon érdekes, mert Jókai majdnem teljes egészében átvette forrását 
és változtatásai jóformán csak abból állnak, hogy a forrásban közölt kis 
történetet az elbeszéléshez alkalmazta s megfelelően átdolgozta. Lássuk most 
a forrást és a Fránya hadnagy idevágó részét és hasonlítsuk össze a kettőt. 

Jókai forrása az Életképekben jelent meg 1848-ban. (I. kötet, 631. 1.) 
Ennek a folyóiratnak abban az időben Jókai volt a szerkesztője. Az sem 
lehetetlen, hogy a kis hírt maga Jókai fogalmazta meg, az állítólag megtörtént 
esemény után. Az Életképeknek ezt a kis közleményét azután később 
(1873) novellájában felhasználta. 

Életképek, 1848. 

Egy mesét mondok, á' mi egyéb
iránt igaz. Pesten sok emberséges 
magyar polgár van, aki a' magyar 
kenyeret ugyan meg tudja enni, de 
magyarul sem tud beszélni, sem hal
lani nem tud. Egy illy érdemes urat 
nemrég gyönyörűen megtréfáltak. Nép
képviselő akart lenni. És nem tud 
magyarul. 

Hát egy éjjel elmentek az ablaka 
alá s pompás éji zenét adtak neki ; 
nem macskazenét, valóságos tisz
telgő éji zenét. 

A' Rákóczy hangokra megjelenik 
a' megtisztelt 's ugyancsak szórja a' 
harsamadinert (Gehorsamster Diener) 
jobbra-balra. 

Fránya hadnagy. 
A «fránya hadnagy» az ezred tréfa-

csinálója. Az ezred német századosát 
őrnaggyá nevezik ki és áthelyezik. Erre 
tiszttársai a fránya hadnagyra bízzák, 
hogy a kinevezettet elbúcsúztassa. 

«Mivel teendjük az uj őrnagyra 
nézve emlékezetessé e napot»—kér
dezek tőle. Ö feleié igen komolyan: 

«Fáklyás zenét fogunk neki adni.» 
«Záklyás fenét !»—kiáltá egy az 

asztal végéről. 
«Talán macskazenét akartál mon

dani ?»—replikázott egy harmadik. 
«A legünnepélyesebb fáklyásze

nét . . .» ismétlé a hadnagyom, s ko
moly, mogorva vonásaiból előre lehete 
látni, hogy az valami fölséges mulatság 
lesz. A cimborák teljhatalmat adtak 
hadnagyomnak minden szükséges in
tézkedésekre s egy óra múlva útban 
volt az ünnepélyes menet az újdon
sült őrnagy szállása felé s ott nagy 
dob- és trombitaszóval megállapodott. 
A dobszóra és fáklyavilágra ijedten 
dugta ki fejét az ablakon az újdonsült 
őrnagy, akkor bujt ki az ágyból, a pap
lant a nyakába vette, hogy meg ne hűl
jön, s a hálósipka nyakáig volt tarkó
jára húzva. 

Amint tehát fejét kidugta, rette
netes éljenkiáitás fogadta minden ol
dalról, s a dob és trombita újra meg
zendült. Az ember meg volt lépetve. 
Ennyi tiszteletet ő nem várt s erősen 
iparkodott azokra az érdemeire vissza
emlékezni, mik az enthusiasmust elő-
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Ekkor feláll egy szónok s mond 
neki magyar nyelven tartott dikciót 
ill yen formán: 

«Te csutora fejű Habakuk U 

A' megtisztelt levetle süvegét és 
nagyon örült a cimnek. 

«Ha azt hiszed, hogy mit tenálad 
élhetetlenebb ördögöt ismerünk, akkor 
megérdemled, hogy szijat hasítsunk 
a hátadból.» 

A' megtisztelt azt felelte erre né
metül, hogy ő mindenkor kész élni a 
hazáért és bőgött el érzékenyültében. 

«Szeretünk mi téged, mint az Ördög 
a malacot — bár akkor látnánk, 
mikor a hátunk közepét; áldjon meg 
az isten, mint a suhai malmot». 

A német minden szónál hatszor 
hajtotta meg magát, majd fejét ejtette 
«1, ugy komplimentirozott, nem tudott 
hová lenni dicsőségében. 

Végre a szónok egész komoly
sággal, szivére tett kézzel nyilvánitá : 
hogy előtte semmi sincs kívánatosabb, 
mintő sógorságának eleven mennybe
menetelét — a zsinegen láthatni. 

idézték. Azonban fejét azért egész 
majestással hajtogatta jobbra-balra, 
miáltal a hálósipkán a fehér cafrang 
hol előre, hol hátra ugrott. A zene 
elhallgatott az én hadnagyom felállt 
egy szalmaszékre és monda a meg
tiszteltnek egy ilyen szép körmönfont 
dikciót : 

«Tisztelt férfiú, érdemes kávéfőző 
morva hazánkfia!» 

A megtisztelt egy szót sem értvén 
a hozzá intézett nyelvből levette a 
hálósüveget a fejéről és rendkívül 
hizelkedőnek találta a megszólítást. 
Az én hadnagyom folytatá magasz
tos ábrázattal : 

«Nemes emberbarát, ki soha egy 
csirkének vérét sem ontottad ki, mégis 
őrnagy lettél, légy üdvözölve általam ! 
Nem akarom szerénységedet, az által 
megpirítani, hogy, érdemeidet előso
roljam; hallgatok. Ámde emléked fenn
marad azoknak hálás sziveiben, akik
nek két havi lénungját szépen elköl
tötted. S bár ha elmégy is, itt marad
nak a be nem fejezett számadások, 
amikről reád emlékezünk.» 

Az érzékeny hang, mellyel e sza
vakat hadnagyom elmondá,—sürü 
könnyeket idézett elő a kávés őrnagy 
szemeiben, s valami olyast látszott 
rebegni, mintha ő ennyi magasztalást 
nem érdemelne. A hadnagyom az 
eddigi magasztos hangból a hősibe 
ment át. 

«De bár ha szivünk forró óhajtása 
az volna, hogy akkor lássunk, mikor 
a hátunk közepét, reméljük, hogy ott, 
hol a jutalmakat fogják osztogatni, 
veled ismét találkozunk. Oh te csaták 
hőse, ki előljártál, mikor retiráltunk 
s fedezted a bagázsit, mikor előre 
mentünk.» 

Az őrnagy egészen el volt ragad
tatva, ígérte, hogy a hazáért mindenre 
képes volna, de mindenre. 

Végtére siralmas, fájdalmas accen-
tussal szólt a hadnagyom ekképen : 

«S minek utána azt kívánom te
neked, hogy áldjon meg tégedet az ég, 
mint a suhai malmot (notabene : hét
szer ütött bele a ménkű egy nyáron), 
felhiva érzem magamat, társaimnak 
(itt az egész kompániára mutatott)azon 
őszinte óhajtását tudatni veled: vajha 
megláthassák egykoron a mi szemeink 
a te elevenen való mennybemene
teledet !» 
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Mire a megtisztelt hasonló ünne- A megtisztelt szivére nyomott kéz-
pélyességgel esküvék németül: hogy zel esküvék, hogy neki nincsenek 
az ő" szivének épen az a mindennapi ennél forróbb kívánságai, 
kívánsága. 

Erre aztán tust húztak neki, a Erre megzendült a Rákóczi induló, 
szónok és a megtisztelt egymás nya- a szónok és a megtisztelt egymás 
kába borultak s fogadni mernék; hogy nyakába borultak, az uj őrnagy zo-
valamelyikoesterreíchischerBeobach- kogva állítá, hogy ö annyira el van 
térben ki fog jönni ez a szép tisztes- fogódva, hogy egy okos sententiát 
ségtétel, mint különös Parade-Jubel, nem bir előhozni, hanem majd, ha 
mellyet Magyarhon polgárai egyik a tisztelt urak beveszik Pestet, keres-
Mitbürger, Frajnd, Kameráddal el- sék fel az ő kávéházát, most a fele
követtek, sége főzi benne a kávét, mert a család 

férfitagjait az őrnagy sógor mind meg
tette kit kapitánynak, kit élelmezési 
biztosnak, ott tehát igen olcsón fog
nak reggelizhetni és uzsonnázhatni 

A fenti összehasonlításból világosan kitűnik, hogy az Életképekben 
közölt kis történet és a Fránya hadnagy megfelelő fejezete teljesen meg
egyeznek. Mindkettőnek azonos a menete, sőt gyakran a kifejezéseket is át
vette Jókai. Eltérés a kettő között csak ott mutatkozik, ahol az elbeszélés 
természete követelte meg, hogy eltérjen az eredetitől. Jókai elbeszélő művé
szete épen ebben az adaptálásban nyilatkozik meg, mert sikerült neki forrását 
minden zökkenő nélkül beleolvasztania elbeszélésébe, sőt annak egyik leg
sikerültebb részévé is tette. V 

PONGRÁCZ—ALAJOS 

MIKOR ÉS HOL TALÁLKOZUNK ELŐSZÖR 
A MAGYAR IRODALOMBAN TÓTH KÁLMÁN NEVÉVEL? 

A Hölgyfutár 1849. december 10-i számának Nyiltpostájáhan ezt olvas
hatjuk : «Bajáról T. K. küldeményét vettük és használni fogjuk, kivánatát 
rögtön teljesítettük.» A következő szám pedig hozza Tóth Kálmán Lakodalom 
c. néprománcnak nevezett versét. Sokáig e versközlést tartották Tóth Kálmán 
irodalmi bemutatkozásának. 

Tudjuk azonban azt, hogy Tóth Kálmán már pécsi tanuló korában irt 
két költeményt az 1848. március 15-i események hatása alatt. A. pécsi 
főtanodat ifjúság örömdala és a Szabad magyar jobbágy dala a Líceum 
nyomdájában napvilágot is látott. Az első költeményével lépte át a kis • 
városi népszerűség határait akkor, amikor Zöld Sándor az Életképekben 
(1848 ápr. 9. 16, sz.) írt pécsi beszámolójában így ír róla : «A tanulók 
hazafias érzelmeit, melyek vidékünk minden honpolgárában egyenlőn nyilat
koznak, szerencsésen tolmácsolá egy örömdal, szerzője Tóth Kálmán tanuló». 
Itt lordul elő először Tóth Kálmán neve magyar irodalmi folyóiratban. 

De ez még nem jelenti Tóth Kálmán belépését az irodalomba, ez még; 
csak tudomásulvétele annak, hogy van Pécsett egy Tóth Kálmán nevű 
tanuló, aki versírással is foglalkozik. Lássuk most azt, hogy mikor közlik 
az első verset tőle. Nemsokára! Tóth Kálmán 1848. októberében Budapesten 


