
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 

Gárdonyi Géza 
két török-magyar tárgyú művének forrása. 

Ismeretes dolog, hogy Gárdonyi Géza különös szeretettel vonzódott a 
török-magyar kor felé. Ennek a vonzalomnak nem csupán Az egri csillagok 
című monumentális történeti regénye köszönhető, hanem első történeti regénye: 
A kékszemű Dávidkáné s egyik novellája: A török Salamon című is. I t t e 
két utóbb említett műnek a forrását szándékozunk kimutatni. 

A kékszemű Dávidkáné meséje Nagykőrösön játszik. A mese vázát az 
általunk feltalált forrással való egybevetés céljából a következőkben adjuk. 
Hőse Kis Andor, a lólopás miatt felakasztott Kis Mátyásnak a fia, aki azon-
ban nem jutott árvaságra, mert apját a kötélről valaki levágta és együttesen 
Szeged alá, a Tisza egyik rejtek szigetére menekültek. Innen tér vissza húsz-
éves korában Kis Andor nősülési szándékkal szülővárosába, amelynek határá-
ban találkozik Tegzős Ilonával, akit még az iskolából ismert s aki Andor 
szállásadó nagynénjének szomszédjával, Dávidka Ferenccel lépett házasságra. 
Ilona azonban boldogtalan volt, férjét soha sem szerette, aki őt pénzen vásá-
rolta meg nevelőapjától, Buda Lőrinc városbírótól, annál jobban vonzódott 
Andorhoz, akivel végül is Szent György-nap éjjelén meg akart szökni. 
A szökés azonban nem sikerült s mivel Andor Ilona védelmére kelt (férje 
ugyanis baltával akar ta agyonütni) mindketten börtönbe kerültek. Miután 
Andort is, Ilonát is hajmeresztő kínzások árán a kívánt vallomásra bírták, 
szörnyű ítéletet akartak rajtuk végrehajtani, de mindketten megszabadultak, 
Ilona a törökök segítségével, Andor pedig Dávidka Zsuzsa, ruhájában, aki őt 
nagyon szerette. A szabadulás után a törökök vették üldözőbe, Ilonát el-
rabolták, Andort pedig súlyosan megsebesítették. Ez utóbbi segítségére a 
legválságosabb pillanatban érkezett meg apja s csolnakon a tiszai rejtek 
szigetre szállítja, Ilona pedig szörnyű kalandok után Hódmezővásárhelyen 
menekült meg a törökök körme közül. Mivel azonban férje Kőrösre akarja 
visszavinni, a Tiszába veti magát s a rejtek sziget mellett Andor fogja ki 
a habokból. 

A művel foglalkozók Galgóczy Károly Nagykörös város monogruphiája 
című művét jelölik meg forrásként. Kétségtelen, hogy igen sok vonatkozást 
lehet találni a regény és Galgóczy müve között, magát az eseményt azonban, 
amelynek alapján Gárdonyi a regény meséjét szőtte, Nagykőrös városának 
egyik régi jegyzőkönyvében lehet feltalálni, szószerint a következőképen : 
, Anno 1651. 15 Junii. Dús János uram főbíróságában. Mi Kecskemét városá-
ban lakozó Aracsin János, Kalocsa András, Cegléden lakozó Kovács János és 
Joseph István az böcsületes Kőrös városának főbíró Duss János és egész 
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eskütt tanács uraiméktül szólíttatván által Kőrössé egy Dávidkáné nevő 
Ilona asszonynak, Kis Andor legénnyel való, az б sa já t élő eleven nyelvökkel 
az б egymás között való fertelmes cselekedeteket előnkbe számlálván, annak 
megrevidiálására. — Minthogy ezért ez megnevezett böceületes személyünk 
előtt ugyanazon két parázna lator, azon ő egymással való fertelmes közös-
ködést szabad akar at j ok szerént nyilván kivallották (semmi külső tanú-
bizonyság nem súlyosítván dolgokat) büntetés alá vetjük igaz lelkünk ösméreti 
szerént, hogy legelsőben az hatalmas uraknak kedvét keresvén az Isten anya-
szentegyházába és a keresztény gyülekezetbül mind addig kirekesztetvén, 
számkivetésben legyenek, valamíg az ő hitvány cselekedetekért reájuk meg-
haragudott Istent és az keresztény gyülekezetet igaz hitből való poenitentia 
tar tás ál tal az anyaszentegyházban meg nem követik".1 

De nemcsak Dávidkáné Ilona asszony és Kis Andor, hanem Buda Lőrinc és 
Pánczél örzse is történeti személyek. Buda Lőrincz 1650-ben Nagykőrös fő-
bírája volt,2 Pánczél örzse pedig a nagykőrösi 1654 július 29-én felvett 
jegyzőkönyv tanúbizonysága szerint Nagy Mihályné Susanna ördöngös 
asszonnyal együtt ..mint nyilvánvaló ördögi tudományai bíró bűvös-bajos 
ée ördögi jövedőmondó érdeme ezerént tüzes halálra" ítéltetett3 s aki miatt 
Nagykőrös városa a töröknek tetemes pénzbeli adót is fizetett.4 Az Akadémia 
által kiadott török-magyar-kori emlékekből merí tet t Gárdonyi igen sok kor-
történeti adalékot is és ezeknek felhasználásával, képzelete segítségével, alkotta 
meg első történeti regényét: A kékszemű Dávidkáné-1. 

A másik mű, A török Salamon című elbeszélés a Tizenkét novella (1901) 
című kötetében jelent meg. Ihletet akkor nyerhetett hozzá Gárdonyi, amidőn 
Nagykőrös múltjának tanulmányozásába elmélyedt. Az anyagot ugyanis 
Nagykőrös egykori híres nótáriusának, Balla Gergelynek a krónikájából 
merítette, amint ezt a novella elején maga őszintén megvallja. A cselekmény 
azonban már nem körösi, a szeged-alsóvárosi templom birtoklása körül forog, 
amelyet, mint a kálvinisták ée pápisták elkeseredett harcának a tárgyát , annak 
a felekezetnek akar odaítélni a szegedi basa, amelynek a papja bebizonyítja, 
hogy az övé az igazabb hit. A szellemi párviadalban a katholikus pap győzött 
mert szerinte nemcsak Mózee és Jézus voltak Istennek legjelesebb prófétái, 
hanem Mohamed is s így a basa neki ítélte oda a templomot. 

Ezt az eseményt Balla Gergely szó szerint a következőképen jegyezte 
fel művében: „Ez időben Szegeden a calvinisták templomát a pápisták el 
akarván foglalni, meg nem engedték, mivel o t t a török basa parancsolt 
mind a kettőjöknek, sokat untatván a pápisták a török Comendást, végtér" 
azt ta lál ta fel, hogy egymással disputáljanak és aki egyik a másikat meg-
nyeri, azé lesz a templom, mivel a római hiten valók azt állítják, hogy annak 
előtte az övék let t volna, most penig a reformata vallást követők bírják. 
Ugyanígy le t t a dolog, a református prédikátor és egy barát öeszeállván a 
a török basa hallatára azt kérdi a barát, hány fő próféták voltak, arra azt 
felelte a prédikátor: kettő Móses és Christus, arra azt mondotta a barát, 

1 Török-magyar-kori történelmi emlékek. Akad. kiad. Bp., 1863. I. köt., 
166—167. 1. 

* Galgóczy Károly: Nagykőrös város monographiája. Bp., 1896. 162—163. 1. 
* Török-magyar-kori történelmi emlékek. I. köt. , 199—201. 1. 
4 Török-magyar-kori történelmi emlékek. I. köt. , 191. 1. 
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nem igazán mondja, mert három volt, Moses, Christus és Mahomet, azt meg-
hallván a török azt mondotta: no te igazabban szóllasz, azért tiéd a templom. 
Így hallottam ezt a casust szava hihető emberektül és nem az históriákbul 
olvastam, azért akinek nem tetszik maga lássa; de igaz az, hogy a barátok 
bírják a refomátusok templomát mind e mai napig Szegeden".8 

Hogy Gárdonyi valóban a Balla Gergely krónikáját használta forrásul 
s nem a szeged-alsóvárosi templom múltjára vonatkozó egyéb művet, ezt 
nyilvánvalóvá teszi a novella első lapján olvasható következő lapszéli jegyzet: 
„Evek midva (t. i. a novella elkészítése után) a neveket is megtaláltam 
Szegedi A.: A szeged-alsóvárosi templom története című könyvében. Az i t t 
szereplő barát neve: Pater Joannes Nagy; a református pap neve Kiss István. 
Az esemény történt 1562 január első napjaiban." Gárdonyié az érdem, hogy 9 
száraz anyagba lelket, életet lehelt, hogy az egészen az ő jóízű humorát el-
öntötte, hogy magát az eseményt oly szemléletesen adja elő, mintha szemünk 
előtt peregne le s hogy a jellemeket oly elevenekké tette, mintha előttünk be-
szélnének és cselekednének. Futó Jenő. 

Arany János: Április tizennegyedikén. 
Szendrey Zsigmond az Irodalomtörténetben (VII, 215) közli azokat a 

jegyzeteket, melyeket Arany összes költeményeinek egyik példányába írt, 
s melyek becses felvilágosítással szolgálnak sok költeményének forrásához 
és értelmezéséhez. A Válság idején eíműhöz ez a jegyzet van fűzve: „Nb. jelent 
volt nagy egy költeményem a Függetlenség című, Erdélyi János szerkesztette 
hírlapban, 1849; s egy pár népies apróság a Telegdi debreceni röplapjaiban, 
de ezek kézirata nincs meg".. — I t t Aranyt kissé cserben hagyta emlékezete. 
Függetlenség nevű hírlap nem volt 1849-ben, de igen egy Respublika című, 
melyet előbb Erdélyi János, majd Szokolay István szerkesztett. Igen rövid 
életű lap volt, mert első száma 1849 június 17-én jelent meg, az utolsó, a 
18. szám pedig július 9-én. Ennek a Respublica-nak 4., június 21-i számában 
jelent meg Aranynak Április 14-én című verse. Minthogy a dolog természete 
szerint e költeményben többször előfordul a „függetlenség" szó: „Függet-
lenség ! ez a jelszó. . . Teljes független szabadság . . . Zászlónkon a 
függetlenség . . . " , könnyen olgondolható, hogy Arany negyedszázaddal utóbb 
ezt vélhette a néhány számot élt hírlap nevének. — Aranynak említett költe-
ményéről azt hallani i t t-ott , hogy valószínűleg a kormánynak, azaz Szemere 
Bertalan belügyminiszternek ösztönzésére, „megrendelésére" készült. Ez 
mindenekelőtt nem egyeztethető össze Arany jellemével. Az. aki egy évvel előbb 
„megrendelés" nélkül megírta a János pap országát (vö. Petőfihez, 1848 
aug. 12-én írt levelének utóiratát) , aki a Népbarátjábím megjelent verseket 
és cikkeket írta, annak nem kell főnöki megrendelés, hogy az Április 14-én-1 
megírja, elég neki a maga „függetlenségi" önérzete s azoknak a napoknak 
forró hullámai. De ellene szólnak időrendi okok is. Nem valószínű, hogy 
Arany ötheti (május 25—július 1.) miniszteri fogalmazósága idején í r ta volna 
meg e költeményt, az április 14-i eseménynek, a függetlenségi nyilatkozatnak 

5 Bal la Gergely: Nagykőrösi krónika. Kiadták Szabó Károly és Szi lágyi 
Sándor. Kecskemét. 1856. 44. 1. 
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utólagos érzelmi visszhangjaként (mint Voinovich is fölteszi egy „talán"-nal; 
Arany Ö. Kisebb Költ. 59. 1.). Bármennyire az „emlékek" lírikusa volt is 
Arany, politikai költeményt ő is csak a politikai esemény közvetlen sugalla-
tából írhatott ; ez már a politikai költészet lélektanába vág. Magának a köl-
teménynek nyomatékos megállapításai, az állítmányok súlyos jelenideje, az 
eseménynek s a költeménynek egyidejűségét hirdeti, mely érzelmi hévvel lobog 
soraiban. Egy hónap múlva, rendelésre fölmelegített érzelmeknek nyelvi ki-
fejezése sem volna az, amit a költeményben tapasztalunk: a két versszakon 
által, egymást kergető, önérzetes türelmetlenségfi költői kérdések. Valószínű, 
hogy Árany folytatni akarván a május végén kiadott Szabadság Zengő Hár-
fáját, június 16-án a belügyminiszterhez intézett beadványához mellékelte a 
már megjelent számokat, s a megjelenendő számok verseit, köztük talán a 
szóbanlévő költeményt is: „ . . . a már részint azóta megjelentekből, részint 
a közelebb világot látandókból egy pár t szinte bemutatott ." (ö. M. X. függ. 
XXXIX. lap), így kerülhetett a következő nap megindult, félhivatalos 
Respublica 4. számába. Különben minden kétséget eloszlat Czóbel Ernő érte 
kezése: „Arany János tervezett néplapja" (Irodt. VI, 479). — A „pár népies 
apróság" pedig, melyeknek Szendrey Arany László jegyzeteinek XL. lapján 
csak nyomait t a lá l ta meg, a „Szabadság Zengő Hárfájá"-ban jelentek meg, 
mint ugyanott, a XXXVIII. skv. lapján kitűnik. Tolnai Vilmos. 

Jókai Mór forrásaihoz. 

Jókai Mór néhány amerikai elbeszélésének anyagát Charles Sealsfield: 
Das Kajütenbuch oder nationale Charakteristiken (1841) című, nálunk is a 
maga idejében sokat olvasott művéből merítette. Charles Sealsfield, családi 
nevén Postl Károly (1793—1864) morvaországi születésű német író volt, 
Kalandos és t i tokzatos életét egészen nem sikerült eddig kikutatni. 1802-től 
kezdve a znaimi jezsuita gimnáziumba járt . 1808-ban Prágába jött. I t t filo-
zófiát és teológiát tanult . 1814-ben pappá lett. 1823-ban kilépett a papi 
rendből és New-Orleansba utazott, ahol farmerkedett. Majd visszatér Euró-
pába, de 1827-ben már Philadelphiában találjuk. I t t kezd foglalkozni az iro-
dalommal. Legjelentősebb műve — a mi szempontunkból is a „Kajütenbuch". 
(Üj kiadása Reclame Universal Bibliothek 3401—3403.) Ez máig is a leg-
olvasottabb könyve. Montépin Xavér annyira lelkesedett érte, hogy egy 
silány átdolgozását, moly Aventures de William Why te cím alatt 1859-ben 
Brüsszelben jelent meg, a saját neve a la t t adta ki. Mayne Reid Wild life 
(New-York, 1856.) с. munkájához e könyvnek két fejezetét (Die Prärie am 
Facinto, és Der Krieg) csatolta. Sealsfieldre és említett művére vonatkozólag 
érdekes adatok találhatók: Brockhaus: Konversations Lexicon (Autobiogra-
phie); A. Hartmann, К. M. Kertbeny, Elise Meyer: Erinnerungen an Charles 
Sealsfield. 1879., Wurzbach: Biographisches Lexicon XXXIII., О. Meister: 
Erinnerungen an Sealsfield. Wien, 1892. А. B. Faus t : Ch. Sealsfield, mate-
rials for a biographie, a study of his style, Iiis influence upon american lite-
rature. Baltimore, 1892. A. B. Faus t : Unpublished letters of Ch. Sealsfield. 
Friedrich Fuchs, ki megkísértette Sealsfield életpályájának rajzát és kuta t ta 
ha tásá t kortársaira, í r ja róla: „Von der Wirkung des Kajütenbuchs und der 
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(Publications of the modern language association of America. Vol. IX. 1894.) 
übrigen Sealsfieldschen Eomane auf ihre Zeitgenossen kann man eich heute 
nicht mehr leicht eine Vorstellung machen". (Reelams Univ. Bibliothek 3401 
- 3 4 0 3 . ) 

A mi irodalmunkban Jókaira gyakorolt hatást. Jókai képzeletét erősen 
izgatták Sealsfield merész, érdekes történetei és páratlanul színes, eleven le-
írásai. Perényi József. 

Lappangó irodalomtörténetek 
A magyar irodalomtudomány múltjára vonatkozó ismereteinket gazdagítja 

két, eddig figyelembe nem vett adat. Köziilök az egyik szerint Schedius Lajos, 
a pesti egyetem egykori tanára, már kilenc évvel Pápay Sámuel művének 
megjelenése előtt dolgozott egy magyar irodalomtörténeten. Engel János 
Keresztély ugyanis a Die Geschichte des Ungarischen Reichs (Halle, 1797) 
című négykötetes munkája előszavában többek közt arra is kitér, hogy mily 
örvendetes föllendülés tapasztalható a honismertetés terén. Utal Pray, Кота-
chich, Kövy, Görög és Kerekes müveire s végül megjegyzi, hogy „Hr. Prof. 
Schedius arbeitet an einer Geschichte der ungarischen Literatur". Engel nem 
említi, hogy mily nyelvű lett volna ez az áttekintés; minthogy pedig Schedius 
dolgozatai magyar-, német- és latinnyelvüek : ez a kérdés egyelőre megfej-
tésre vár. 

A másik adatot Sz. Kiss Károly Üj Magyar Athenás-a (Bp., 1882, 42 1.) 
t a r to t t a fenn. Eszerint Bélák József 1849-ben szintén ír t egy a Schediuséhoz 
hasonló tárgyú munkát. A forrásul szolgáló életrajzgyüjtemény azt is hozzá-
teszi, hogy ha annak idején megjelenik, „ez lett volna az első rendszeres ma-
gyar irodalomtörténet". Kézirata állítólag a kecskeméti ref. főiskola könyv-
tárában lappang. Szinnyei József szerint Bélák ezt a munkáját az oroszok 
bevonulásakor rendezte sajtó alá, de munkája nem jelent meg s a szerző halála 
után kézirata is elveszett. (Magyar írók. I. köt. 785. 1.) Boros Gyula. 

Arany János: Az Alföld népéhez. 
Ez a költemény, mely előhangja egy el nem készült költői beszélynek, 

Arany valamennyi kiadásában a 19. versszakkal végződik. Az Életképekben 
azonban, hol először megjelent (1848. I. 11. ez., 338. L), még egy szaka 
van, mely így hangzik: 

Azért hát engemet ne mondjatok tótnak, 
Ha beszéltem néha dolgát hegylakóknak: 
Adja bár az isten, hogy síkon és hegyen 
Magyarország népe tiszta magyar legyen! 

Nem tudni, a költő maga hagyta-e el ezt a versszakot, vagy talán 
1856-ban, a Kisebb Költemények kiadásakor a cenzúra törölte-e. — A sza-
lontai csatára való utalás: futás, éhhalál, a szájban kizöldülő búzaszál, 
testhalom később Toldi Szerelmében külön epizóddá válik (VI. ének, 22—24. 
vsz.), s a szintén töredékben maradt, előhangszerű Tájkép 8. versszakára is 
utal. (V. ö. Szendrey, Irodt. IV., 148., 149.) Tolnai Vilmos. 


