
HANKISS JÁNOS 

JÓKAI HATÁSA A MAGYAR SZABADSÁGHARC KÜLFÖLDI KÉPÉRE 

Az 1848—49-i szabadságharc idegen nyelvű irodalmában megjelenési idejét tekintve 
Is előkelő helyet foglal el a Forradalmi és csataképek öt elbeszélésének német fordítása, amely 
a magyar eredetivel szinte egyidejűleg jelent meg Lipcsében : a Schlachtenbilder und Scenen 
aus Ungarns Revolution 1848 und 1849VA bujdosó tardonai magányában készült elbeszélések 
a Habsburg-ellenes, liberális német körökben kedvező fogadtatásra számíthattak, de a politikai 
érdeklődésen kívül az irodalmi-emberi érdeklődés is feléjük fordulhatott, hiszen „Sajó" mind
egyik elbeszélése mélységesen, megrázóan tragikus.2 

Azon a föltételezett hatáson kívül, amelyet a német kiadás az olvasókra gyakorolt, 
a kis kötet jelentőségét Ferdinánd Stolle egy regénye bizonyítja, a Von Wien nach Világos3. 
Nem remekmű, de minden valószínűség szerint a legolvasottabb regény ebből a tárgykörből. 
Szerzője (1806—72) annak a folyóiratnak az alapítója4, amelynek mellékletéből a „Garten
laube" alakult ki s így kapcsolata a nem nagyigényű, de annál szélesebb körű olvasóközönséggel 
szinte intézményesen van biztosítva. 

A regényt másutt5 jellemeztük s így most a legszükségesebbekre szorítkozhatunk. 
Cselekvényének kettős szála van : 1. Egy kis külföldi csoport (egy salzburgi kereskedőfi, 

egy osztrák professzor és egy francia fiatalember) utazása a Duna—Tisza közén át Újvidékre, 
ahol Veronikát, a látogatóban ott levő leányt akarják biztonságba helyezni a délvidéki harcok 
veszélyei elől. Az utasok bőséges néprajzi és politikai tanulságok után elvesztik Veronikát, 
aki Ranko, a szerb vezér kezére kerül. Ranko egyik leánya, AJoysia saját honfitársai kezétől 
halt meg, mert esküje ellenére nem engedte meggyilkolni régi szerelmét, a vörössipkás hadnagy 
Ladislaust, de Ranko véleménye szerint leánya mégis — közvetve — a magyarok áldozata. 
Ám aztán megszereti Veronikát s végül átadja rokonainak. Veronika a salzburgi ifjú, Edmund 
felesége lesz. — 2. Bárdy Szaniszló gróf, a konzervatív főúr gyermekei új szellemű, liberális 
emberek. Imre azonban a forradalmi Bécsben a reakció fészkébe kerül, beleszeret Ottilia 
grófnőbe, s ennek kedvéért levelet visz Jellasics táborába. Elfogják és mint árulót kivégzik. 
István honvédnek áll s végül apja is belátja, hogy nem tehetett másképp. Etelka Kossuth 
rajongója s miután nem sikerült megmentenie Imrét, Kossuth kémeként járja az országot és 
kivezeti Görgeyt a szélaknai csapdából. Világos és Kossuth távozása után Etelka elsorvad ; 
István pedig feleségül veszi Ranko másik leányát, Smiljanát, megpecsételve ezzel a magyar s a 
szerb nemzet egymásrautaltságát és békéjét. 

A regénynek vannak értékes lapjai, különösen azok, amelyeken Kossuth debreceni 
életmódját világítja meg. De az egész egyenetlenül komponált és stílusa is egyénietlen. 

• Nem csoda, mikor anyagát szinte felelőtlenül hordja össze onnan, ahol találja. Cselek
vényének úgyszólván minden értékes motívuma Jókai-Sajó német Csataképeiből való. Abból 
az öt elbeszélésből, amelyet a Wigand bizományában hozzáférhető kötetecske tartalmazott, 
összeállíthatjuk a Von Wien nach Világos egész palettáját s minden lényeges körvonalát. 

A lipcsei Schlachtenbilder első elbeszélése, a Die Rothkappler (magyarul egyesszámban : 
A vörössipkás) Aloysia—Ladislaus tragikus szerelmének motívumát adta Stille regényének, 
s' ezzel a magyar—szerb viszony megvilágítására adott alkalmat. 

1 Von Sajó. Deutsche Ausgabe. Pesth, Verlag von Gustav Heckenast. Leipzig, bei Georg 
Wigand (1850). 

a A vörössipkás : a politika által elválasztott szerelmesek tragédiája ; A Bárdy-család : egy tizen
háromtagú család pusztulása az oláh lelkelők kezétől; Az elesett neje : a női szenvedély bosszúja a háború 
zavarosában ; A két menyasszony : a két pártra került két vőlegény; Székely asszony : a hőslelkű nők tragédiája 
és a cserkesz vezér népi tudatra ébredése. 

3 Historischer Roman. Leipzig, Ernst Julius Günther. 1866* 
4 Der Dorf barbier (1844). 
6 A Debrecen és a szabadságharc c. műben (Debrecen, 1948). 
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Igaz, hogy a német regényíró megváltoztatta a neveket: Anisiából Aloysia lett, 
Nestorból Ladislaus s — mintha a „nomen est ómen" hite valósulna itt — megváltoztatta 
jellemüket is. Jókai elbeszélésében Anisia szenvedélyes amazon, aki önmagával ajándékozza 
meg és csábítja tettre „nemzetisége védőit", s aki „lábkapcája volt az utolsó szerbnek"6 

viszont a német regényben a biedermeyer-nevű Aloysia a szerb népvezér gazdag és köztisztelet
ben álló leánya. Neve is elvesztette szlávos varázsát: szőke, németes név l e t t . . . Nagyobb a 
változás szerelmesénél. „Nestor" azt jelentette, hogy a vörössipkás tiszt maga is szerb! 
Mikor Anisia meglátja régi szerelmét, „a leány reszketett, mint a délibáb s elfehéredve susogá : 
— Te Kossuth katonája vagy?" Stolle szerb leánya nem döbbenhet meg azoti, hogy Ladislaus 
(ez már magyar név, nem szerb!) Kossuth katonája, — csak az sújtja le, hogy éppen ő, ez a 
László, akit szeret, került a jarováczi csapdába, amelyből nincs menekülés, s éppen az ő 
kezétől kellene meghalnia ! A tragikum így eltolódik kissé a nevekkel s a jellemzéssel együtt. 

Egyébként a német író oly közelről követi szövegét, hogy ezt már plágiumnak kell 
neveznünk. 

A Jókaira oly jellemző lírai bevezetésből szerb csatadalt csinál. A vörössipkás így 
kezdődik : 

„Sarjazni fog a fű, de sarja nem lesz zöld, hanem piros, miként a vér . . . Fel fog jőni 
a nap, de sugara nem lesz fehér, hanem piros, miként a v é r . . . \ 

Kiderülend az ég, de boltozatja nem lesz kék, hanem piros, miként a vér . . . 
Megárad a folyam, de habja nem fog szőke lenni, hanem piros, miként a vér . . . " 
A Von Wien nach Világos I. kötetének VII. fejezete viszont előreveszi Jókai novellájának 

az idézet után következő (4.) bekezdését és aztán így folytatja : 
„Dazwischen klang ein todesmuthiger Schlachtgesang, dessen wilder (!) Text lautete: 
Sprossen wird das Gras, aber sein Sproß wird nicht grün sein, sondern roth wie das Blut. 
Strahlen wird die Sonne, aber ihr Strahl wird nicht golden sein, sondern roth wie das Blut. 
Anschwellen wird der Strom, aber sein Wasser wird nicht silbern sein, sondern roth 

wie das Blut."7 

A korsóval körbejáró leány jellemzésében szószerinti átvételek vannak. Mindössze 
annyi változás történik, hogy Stolle rövidít s néhol eltompítja a merész képeket. Ez a mondat 
például : „Nagy, sötét szemei villogtak, sűrű fekete szemöldökei árnyékot vétenek az alattok 
égő lángra" így egyszerűsödik : „Ihre großen dunklen Augén wurden umschattet von schwar
zen Brauen."8 

És természetesen — céljának megfelelően — elhagy minden olyan vonást, amely 
Jókai Anisiájának szenvedélyességét jellemzi. Hősnője mindenkivel táncol, a kolo alatt kézről
kézre jár s sohase fárad el, de már az elmarad, hogy minden táncosa megcsókolja.9 

A német balladás kedv és divat hatása talán, hogy — Jókaitól eltérőleg — Stolle regényé
ben vihar zúg a ház körül, ahol a tömeggyilkosságokra készülnek. 

Ekkor lép be „honvédöltönyben, . . . piros sapkával" a szerbeknek a magyar táborban 
járt kémje. Jókainál „alacsony, ragyásképű férfi"10, a német regény szövegében— ismét szín
telenebből — „eine kleine unansehnliche Gestalt". Jókainál Prokóp, Anisia bátyja ; Stolle 
„tősgyökeresebb" nevet akar adni neki s Wukaschinnak hívja. Stollénál Wukaschin a kezde
ményező, amikor a szerb nck szerepéről van szó, s Aloysia csak engedelmeskedik neki; 
Jókainál a vad Anisia maga töri meg a habozó férfiak ellenállását s buzdítja őket a véreng
zésre. De ettől eltekintve Stolle lelkiismeretfurdalás nélkül használja fel Jókai kész mondatait. 
Mikor Damjanich nevének hallatára kitör a felháborodás, Wukaschin így jellemzi a vele érkező 
vörössipkásokat : 

„ . . .wo diese (die Rothkáppler) streiten, blüht für unsere Waffen kein Sieg . . . Für sie 
ist keine Schanze zu hoch, keine Batterie hält sie auf. Sie zählen den Feind nie. Jeder einzelne 
ist im Stande, auf ein Heer loszugehen. Der Windsbraut gleicht ihr Angriff. Die Kanone lichtet 
ihre Reihen, aber hält sie nicht auf. . . Kein Reiterangriff vermag etwas gegen ihre Bajonette. 
Er prallt fruchtlos ab wie.an der Klippe das schäumende Meer. Zweimal schon ist ihr Bataillon 

•Jókai megmagyarázza ezt: „Emlékeztek-e azon időre, mikor a Patriotismus láza oly járatlan 
régiókba ragadta a lelkeket, mikor különben szemérmes hölgyek a fanatismus szent őrültségével vetek 
magukat nemzetiségük védőinek keblére" stb. (Nemzeti kiad. X : 178.) 

' Jókai 2. bekezdése tehát kimarad. A szóváltozásokat a szedésben kiemeltük. Feltűnő, hogy Stoll 
mindenütt sablonosabb jelzőket keres. A Schlachtenbilderben így: „Aufstrahlen wird die Sonne, aber ihre 
Strahl wird nicht weiß sein,.. ." „Anschwellen wird der Strom, aber seine Welle wird nicht blond sein, sondern 
roth, so wie das B lu t . . . " 8 I. köt. 69. — E tanulmány folyamán mindenütt Jókai eredeti szövegét állítjuk szembe Stolle 
szövegével. A két német szöveg (Schlachtenbilder, ill. Stolle) eltérései inkább csak stiláris módosítások, a 
Schlachtenbilder hű fordítás. 9Szószerinti átvételek: Stolle I. köt. 68. 1. bek. - Jókai 177. 3. bekezd., - S. uo. 2 - 4 . bek., 
J . uo. 1-2. bek., - S. uo. 5. bek., J. 5. bek., - S. 69. 1. bek., J. 178. 3. bek., — S. uo. 2. bek., 
J . uo. 6. bek., — S. uo. 4. bek., J. uo. 8. bek., - S. 70. 1. 1 - 2 . bek., J. 179. 1. bek. stb. 10 Schlachtenbilder: „ein kleiner blatternarbiger Mann" (6.). 
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zusammengeschmolzen. Jetzt ist es von neuem ergänzt und die Neueingetretenen scheinen 
die Tapferkeit ihrer Vorgänger mit der rothen Kappe geerbt zu haben. Es gibt keinen Feigling; 
unter ihnen ; nicht einer ward gesehen, der die Flucht ergriffen hätte. Selbst den Klagelaut 
verschmähen die von Schwert und Kugel Dahingerafften. Es wäre eine Schande für einen 
Rothkappier, in der Stunde des Todes zu seufzen."11 

Jókainál: „ . . .a hol ők vannak, ott nincs fegyvereitek számára győzelem . . . Előttük 
egy sánc sem magas, egy akadály sem legyőzhetetlen. Ők nem számlálják .elleneiket soha, 
egyenkint képesek volnának neki menni egy hadseregnek. Mint a rohanó szél, olyan az ő 
támadásuk, az ágyúgolyó keresztültör soraikon, de nem tartja vissza Őket, mint nem tartaná 
vissza a vihart.. . Mint kőszikla állnak ki a legnehezebb lovasroham ellen, s visszaverik azt 
szuronyaik hatalmával, mint tenger tajtékát a szirt. Kétszer fogyott el már a zászlóalj, most 
újra kiegészítették és a később jövők örökleni látszanak elődeik vitézségét azoknak vörös 
sipkáival. Nincs köztük egy gyáva, nincs egy, ki megfutamlott volna, még ha elesik is, nem 
hallod azt jajgatni a halál perceiben. Szégyen volna egy vörössipkásnak nyögni, mikor 
meghal."12 

Wukaschin terve az, hogy „megölik őket, de nem a csatamezőn" („Wir werden sie 
morden, aber nicht auf dem Schlachtfelde"), hanem este, az ágyban, a barátságos fogadtatás 
után. Még azt is átvette Stolle Jókaitól, hogy ez itt, Jarováczon, a magyarok „szicíliai vecser-
nyéje lesz.13 De ez a történelmi célzás jobban illik Prokóp, mint Wukaschin ajkaira. 

De — veti közbe egyik hallgatója — hisznek-e majd szavának a magyar táborban? 
A válasz jellemző : nem természetük a gyanakvás. (Jókai a magyar ezredesről mondja 

ezt, Stolle általánosít: „Verdacht-liegt nicht in der Natur des Magyaren.") 
A nők szerepére kerül a sor. Anisia-Aloysiat megesketi Prokóp-Wukaschin, ámbár 

tiltakozik : benne nem bíznának annyira, mint a férfiakban? „A női szív gyönge" — válaszol 
a tervkovács mindhárom szövegben. Az esküvés kísérő körülményei és Prokóp fenyegetései 
annyira regényesek, hogy nem hagyhatta el őket a német író sem : 

„Funkelnden Auges riß Aloysia mit der linken Hand den blitzenden Dolch aus dem 
rothen Gürtel, ihre Wangen glühten ; hoch hob sie die tückische Mordwaffe und legte die 
Rechte auf die gekreuzten Handscharen..." 

„Wehe dem serbischen Weibe, das jdann nicht wach ist und die Waffen des Feindes 
wohl geborgen hat. Ihr Männer werdet bei dem ersten Glockenton, der das Zeichen gibt, 
aus den Kirchen hervorbrechen. Jeder eilt nach seinem Hause und mordet, was er von Feinden, 
daselbst findet." 

Jókai szövege ez : 
„Anisia szikrázó szemekkel rántá ki baljával férje gyilkát piros övéből s a megbántott 

büszkeség lángjával arcán emelé fel azt magasra, míg jobbját az éles késekből alkotott keresztre 
tévé. . ." 

„Jaj azon szerb nőnek, kit ezen hangok ébren nem találnak, s ha meghallja azt és ellen
sége fegyvereit el nem rejti. Ti pedig az első harangszóra kirohantok a templomból s mindenik 
maga megy a maga házához s legyilkolja, akit ott talál." 

Másnap reggel csak nők és gyermekek voltak a jarováczi házakban. De a templomok 
zúgtak, mint a méhkas.14 

A fordítás, itt. átdolgozás munkája tovább is serényen folyik. 
Bevonulnak a vörössipkások. Még azt is átveszi Stolle, hogy „a szalma előttük a leg

pazarabb fényűzési cikk" („Selbst frisches, trockenes Stroh gehörte zu den Luxusartikeln") 
Aztán16 jön a végzetes találkozás. Wukaschin oldalán az a fiatalember jön, aki Aloysiát a 
római sáncoknál folyt harcban megmentette. 

„Szép, magas szőke ifjú volt a honvédhadnagy, széles nagy vállain s karcsú derekán 
feszesen volt összekapcsolva a piros-zsinóros mente, napbarnította arcának merész, lovagias 
kifejezést adott a kicsapott bajusz és a spanyol szakáll. Fején kis piros föveget viselt félre
vágva." 

11 Schlachtenbilder : „Es wäre Schande für einen Rothkappier zu ächzen, wenn er stirbt." Jókainál; 
ez refrénszerű mondat lesz. Mikor a boldogtalan Nestor elesik, „egy szó, egy sóhajtás nem jött ki ajkáról.. „ 
Szégyen lett volna egy vörössipkásnak nyögni, mikor meghal." (189.). ia L. az előbbi jegyzetet. 18 „Itt e városban készítjük el számukra a szicíliai éjszakát." (180.) „Hier in dieser Stadt wollen« 
wir ihnen eine sicilianische Vesper bereiten." (S. 72.) 14 A méhkas-hasonlatot s vele „a tengeri csigák rejtélyes bugását" megint elejti Stolle, csak ennyi 
marad belőle : „summte es geheimnisvoll." 

" De nem hozza kapcsolatba Damjanichcsal, mint Jókai, s ezzel a német írónak kedves „ismeret
terjesztő" hangulat uralkodik el a magyarhoz illő anekdotikus hangulat rovására. 
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A szőkeséget és a spanyol szakállt Stolle nem tartotta elég jellemzően magyarosnaks 
Egyébként híven követi mintáját : 

„Um den schlanken Oberleib saß festgeschnürt die rothgeschmückte Mente. Der 
sauber gedrehte Schnurrbart verlieh dem sonngebräunten Gesicht ein kühnes, ritterliches 
Aussehen. Das Haupt war bedeckt mit der schiefgerückten rothen Mütze."18 

Innen kezdve a regényíró elválik mintájától, mert részletesebben kifestegeti a szerb 
leány lelkében dúló harcot, mint Jókai. Aztán meg a néprajzi érdekességekre halászó külföldi 
is felhasználja az alkalmat, hogy szerb dalokat énekeltessen Aloysiával, szerb nemzeti viselet
ben mutassa be őt, és Jánossal, a tisztiszolgával, ízelítőt adasson a magyar konyha ínyenc
ségeiről.17 A politikai vita a szerelmesek közt szintén Stolle újítása. 

Míg Jókainál a viszontlátás után mindjárt „a szerelem boldog álma" következik, a 
német írónál jut idő öltözködésre, vacsorára, sőt az angol Hering délmagyarországi litográfiái
nak megtekintésére is. Hiszen a jarováczi epizód az I. könyv XVII. fejezetéből átnyúlik a II. 
könyv II. fejezetébe : a legizgalmasabb ponton (amikor „az éjszaka mindig mélyebben és 
romlásthozóbban ereszkedett le a fáradt magyarokra"18 szakad félbe a jarováczi kaland s 
folytatása elébe kerül a bécsi forradalom hosszadalmas története. 

„A leány néma iszonyattal nézte az alvó arcát. 
Oly nyájas volt az, oly mosolygó, oly szelíd ! 
Ha egy vonása lett volna rajta a vad boszúvágynak, meg hagyta volna őt ölni, de ily 

mosolyogva, ily boldogan nem nézhette őt azon gondolattal, hogy az ő keblén fogják azt egy 
perc múlva legyilkolni." 

„Das Mädchen betrachtete mit stummen Entsetzen das träumende Anlitz. Wäre 
darin ein Zug von Rache oder Kampflust zu lesen gewesen, sie würde den dunklen Göttern 
dies Opfer gebracht und den Mordstahl gezückt haben: so aber ruhte es so friedvoll, so lächelnd, 
so sanft."19 

Megrohanják a házakat. Ladislaus felriad, kardjához kap, majd piros sapkája akad 
kezébe. A leány határozott : figyelmezteti szerelmesét a veszélyre s menekülésre ösztökéli. 
De már késő. Bátyja s emberei betörnek a szobába, a szerb leány nem engedi megölni vendégét, 
Prokóp-Wukaschin erre az ő mellébe szúrja pengéjét. A veressipkás védekezik, öt közlegény 
védelmére siet, a megmaradt magyarok most már nem ismernek pardont. 

Az ezredes meglátja hadnagyát „búsan, leverve". Megkérdi tőle : „tán sebet kaptál 
jó fiú, hogy oly halovány vagy?" És az egyetlen balzsamot teszi szívére : „a vitézség érdem
jegyét". 

Gyógyulást azonban csak a halál adhat hősünknek : Buda ostrománál20 (Jókai szerint 
Szőnynél)21 elesik. 

* 

Ha már így belemélyedt a német szerző a nemzetiségi harcok romantikájába, akkor 
érdeklődéssel olvashatta a lipcsei kötet második elbeszélését is. Ez nem szerb, hanem oláh 
fölkeló'kről szól, a címe : Die Familie Bárdy (A Bárdy család). A tizenháromtagú erdélyi főúri 
családból, senki sem marad életben. Pedig Numa, — mint Jókai mondja — az oláh tribun22 

emberséges és lovagias ellenfél, de nem tudja fékezni társait. Végül Jolánkát, a szép fiatal 
leányt sikerül megmentenie s átadnia szerelmesének, Bárdy Imrének, a honvédtisztnek. De 
ezeket is felkoncolják, mire Numa magára s társaira robbantja a házat. 

Stolle kedvező kimenetelt ad a történetnek, ill. olvasztja azt össze A vörössipkás 
históriájával, mert nála a szerelméért meghalt szerb leány apja és az oláhok vezére egy személy ; 
s ennek van egy második leánya is, aki a Bárdy-család honvédtiszt fiával23 egy pár lesz. Ez 
a fúzió magyarázza, hogy Ranko, a szerb vezér oláhokat vezet és „centurio" a rangja. 

A nevek itt is változnak. Bárdy Imre, Jókai honvédtisztje a német regényben az a 
gyönge akaratú magyar ifjú lesz, aki Bécsben egy szép grófleányt megment s a reakció és 
kamarilla hálójába kerül. Amikor imádottjának nagynénje levelekkel Jellasich táborába 
küldi, elfogják és kivégzik. Tehát a Zichy Ödön tragédiája van itt beleszőve a Jókaitól kölcsön
zött alapszövetbe. Bárdy Imre szerepét (honvédtiszt, szerelmes) viszont Stollénál Bárdy 
István, rtnre bátyja veszi át, ő lesz Ranko leányának, Smiljanának a férje. 

16 S. 76. J . 183. 
1 7 1 . köt. 8 6 - 8 7 . 
1 8 , .Wihrend draußen die Nacht immer tiefer und verderbenvoller über die ermüdeten Magyaren 

herabsank." I. köt. 93. 
1 9 I I . köt. 25., vö. Jókai id. h. 1 8 5 - 8 6 . 
í 0Nyilván azért, mert ez „reprezentatívabb" és külföldieknek ismerősebb halálhely egy hős számára. 
21 «Er fiel bei Szőny.» S(hla hten ilder, 27 
22 A német kiadás (Schlachtenbilder) szerint decurio ; ezért lett Stolle Rankója centurio. 
n Ennek a neve nála Ist(o)van. 

233 



Míg az ősanya nagyjában ugyanaz a rejtélyes egyéniség marad, a családfő, a konzer
vatív főúr nevet változtat : Tamást Stolle nem találja elég jellegzetes névnek s Stanislausra 
változtatja. Egyébként a nemzedékek politikai ellentéte nála is megmarad, csak a regény 
vége felé látja be az öreg gróf, hogy honvéd-fiának van igaza. 

Ami már most a részleteket illeti, feltűnő, hogy a német író nem elégszik meg azzal a 
tündöklő leírással, amit Jókai az erdélyi várkastélyról s környékéről ad. A II. rész VII. feje
zetének élére egy sablonosabb éleírást biggyeszt, s ebbe beletüzdeli az Erdély gazdagságára 
vonatkozó tudnivalókat is. Csak ez után kerül sor Jókai szövegének közvetlen utánzására.24 

A honvédséghez bevonuló Imre politikai vitát idéz fel s ebben is szószerinti átvételeket 
találunk.25 Majd az agg ősanyától való búcsúzás jelenete következik. Ez nem lát, de hallja a 
kardcsörgést s megkérdi : „Minek az a kard oldalodon, Imre?" „Was soll das Schwert an 
Deiner Seite, Istovan?" S aztán áldását adja a fiúra.26 

A további egyezések Stolle regényének későbbi fejezeteiből világlanak ki (II : XIV, 
III: I). Amikor Lupuj (ugyanaz a név mindkét írónál) elfogja Veronikát (Jókainál: Jolánkát), 
osztozkodni akarnak a leányon. De a centurio (Jókainál: tribun) szembeszáll Lupujjal és 
társaival. Az ellenszegülő fiatal oláh legény fejét egy csapással leszeli. Az oláhok elcsendesülnek, 
a fogoly leányt a vezér házához viszik. Lupuj ék kockát akarnak vetni rá, de a vezér mást 
akar. Egy puskaporos hordó fenekét üti fel, amelyben egy mázsa lőpor van. Égő szurok-
fenyó'forgácsot szúr a hordó közepébe. Aki legtovább kitartja, az a legbátrabb férfi, azé a 
leány. Lupuj sokáig kitart, alkudozik, átkozódik, végül elmenekül.27 

De míg Jókainál most tragikusra fordul a szerelmesek sorsa, Stolle a kibékülés felé 
vezeti a nemzeteket. Edmund elnyeri Veronika kezét, a honvédtiszt, István pedig megismeri 
Ranko leányát, Smiljanát (III : VII). 

* 

A harmadik elbeszélés, Die Gattin des Gefallenen (Az elesett neje) már sokkal lényegesebb 
változásokkal, sokkal szabadabb kezelés után szolgáltatta Stolle Kossuthért rajongó gróf
nőjének, Bárdy28 Etelkának legfontosabb hőstettét : hogy kivezeti Görgey seregét a kelep
céből. 

Jókai elbeszélésének hősnője, Hermine gyermekkori játszótársa a „vezér"-nek, mert 
Jókai nem nevezi meg Görgeyt. Talán több is, mint játszótársa. A rejtélyes Hermine viselke
dése ilyesmit sejtet. Most azért jön Görgeyhez, mert bosszút akar állni azon a fiatal tiszten, 
aki szerelmes belé, megölte férjét s most az ő jegygyűrűjét hordja. De Hermine azt akarja, 
hogy ez az ellenség ne a csatatéren essék el, hanem legyen árulóvá és szégyenletesen pusztuljon 
el. Ehhez a tervhez azonban az szükséges, hogy a körülzárt honvédsereg kimeneküljön a csap
dából. 

A bosszúterv itt nem érdekel bennünket (Jókainál is nagyon romantikus), hanem az, 
hogy Hermine egy földalatti „kurucok útján" vezeti ki a kelepcéből a vezért és seregét, mint 
Etelka Stolle regényében. Ennek a menekülésnek előkészítését is Jókai alapján, gyakran szó
szerinti követésével mondja el a német plagizátor.29 

S nincs kizárva, hogy a német író ebből a novellából merítette azt a groteszk ötletét, 
hogy Etelkával „Lajos"-nak nevezteti Kossuthot. Az elesett nejé-ben persze indokoltabb, 
hogy a gyermekkori játszótárs „Arthur"-nak hívja a vezért.30 

A negyedik novella/Die zwei Bräute, A két menyasszony) lényegét már nem tudta be
illeszteni cselekvényébe Stolle. De innen vette át Damjanich jellemzését s a szerbekről mondott 
szavait.31 

Már eddig is úgyszólván meggondolás s gyakran kritika nélkül használta fel a német 
regényíró Jókai-Sajó novelláit. Az ötödik annyira megtetszett neki, hogy a székelyek jellem
zéséül ezt már szószerint vette át. Bárdy István gróf kéziratból olvasta fel a történetet, amely 
tehát irodalmi műként van tálalva, csak éppen szerzőjét felejti el megemlíteni. Talán azért 
is, mert Sajó-t a névtelenség fedi? 

24 S. II . köt. 84. 1. bek. - 85. l.bek., J. 101. 2 - 5 . , 7 - 8 . bek. 
25 S. II . köt. 86. 5. bek. - -90. 6. bek., J. 104. 12. bek. - 107. 4. bek. 
2 6 S. II . köt. 9 1 - 9 2 . 2. bek., J. 108. 2. bek. - 109. 1. bek. 
27 S. II. köt. 162. 3. bek. - 168. 6. bek., J . 128. 7. bek. - 133. 18. b e k . - Vö. még : S. I I I . köt . 

8—9. bek., J . 144 — 145. (az utóbbi csak halvány tartalmi inspiráció). 
28 Ojabb koncentrálása a különböző novellák anyagának. 
29 S. II . köt. 3.73. 3. bek. - 80., J. 64. 4. bek. - 68. 13. bek. - Hermine apja professzor, Stollénáí 

Etelka nagyapja lesz az, mindegyik jól ismeri a környék geológiai t i tkait . 
30 Annál megokoltabb, mert az író így kétségtelenné teszi a „vezér" azonosítását, anélkül, hogy 

— 1850-ben! — ki kellene ejtenie Görgey nevét. 
31 S. III . köt. 9.: J . 14. sk. 
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Ennek az elbeszélésnek német címe Das Széklyer Weib, a magyar novelláé Székely 
asszony. A regénybe a III. kötet IV. fejezeteként iktatta be a szerző.82 Az eltérések jelenték
telenek. Feltűnő csak az, hogy Sepsiszentgyörgy helyett — már a Sctllachtenbilder-ben is — 
mindenütt Kézdivásárhely szerepel. 

A novella csakugyan megérdemelte ezt a sikert. Nemcsak azért, mert a székely nép 
lelkét átható hazafiasságról, bibliai méltóságról,33 nőkre, gyermekekre, nyomorékokra és. 
aggokra egyaránt kiterjedő áldozatkészségéről tanúskodik, hanem azért is, mert második 
részében, mely már nem á székelyek, hanem a „távoli rokon", a cserkesz vezér tragédiája, 
valóban ritka csemegével csiklandozza a nyugati ember képzeletét. A székely asszonyok 
nem engedik be az idegen hódítót a városba s a cári csapat vezére, a cserkesz herceg, akit 
Jókai az ősmagyarok rokonának rajzol, végül nem is hajlandó erőszakosan áttörni a női 
testek sorfalán s a frissen hantolt síron . . . Ezért életével lakol.34 

Stolle regényének mindén lényeges cselekményeleme a Schlachtenbilder 1850-es kiadásá
ból származik. Valószínűleg ez is hozzájárul, hogy oly rokonszenvező a magyar szabadság
harcosok iránt, akikhez egyébként mint német liberális s a bécsi forradalmárok híve is vonzódik. 
De írói ereje nem birkózik meg Jókaival: inkább változtatás nélkül veszi át, semmint arra 
vállalkoznék, hogy igazán magáévá tegye értékes forrásanyagát.35 

3 2 I I I . köt. 3 8 - 6 8 . 
33 A csata eredményét váró székelyek Éli és fiai történetét olvassák. 
34 Világos után az orosz cárizmus minden ellensége nimbuszt kap a magyar irodalomban. A cser

keszek divatját nem egy regény és novella fokozza. 
35A Csataképek német fordítója néhány magyarázó megjegyzéssel hozza közelebb a művet közönsé

géhez. Legérdekesebb ezek közül az árvalányhajra vonatkozó. A „Marienhaar"-t a „sokkal költőibb magyar" 
árvalányhajnak nevezi „Der viel poetischere MagyaTe nennt diese Blume : Waisenmädchen-Haar. Welch 
schönes Bild durch diese Benennung hier der magyarische Dichter gewinnt, brauchte ich dem Leser wohl 
nicht erst anzudeuten." (Schlachtenbilder, 36. 1. jegyzet.) 
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