
263 " É R T E K E Z É S E K . 

be.1 Nagy megelégedés és üröm tölthette el szivét, midőn látta, hogy az 
előadás minden várakozáson felül sikerült. 

Toldy Ferenc 28 évvel Geethénél tett látogatása után, németországi 
utazása alkalmával ismét útba ejti Weimart. 1857 szomptember hó 17-én 
régi szobájában (Sas) van. Az emlékekhez siet és mindazt megtekinti, 
ami Goethével vonatkozásban van. Töredékesen közölt feljegyzéseiben2 

részletesen leírja, hogy a több napra terjedő weimari tartózkodása alatt 
mi mindent nézett meg. De egy szóval sem említi a Goethénél tett láto-
gatás át. 

SCHUSCHNY H E N R I K . 

Egy Petőfi-ad at (?) 

Lisznyai Kálmán Dalzongora c. kötetében (1858. 190. 1.) a Hölgyeink-
hez intézett verséhez (írta 1842-ben) a következő jegyzetet fűzi: «Eddig 
megjelent verseimből kimaradt költemény, — melyet Petőfi ismételtetve, 
szavalt a Debreceni színpadon.» — A Petőfire való hivatkozás valószínű-
leg csak a Palócdalok költőjének meglehetősen szabad képzeletéből ered. 
Petőfi ugyanis csak egy hétig volt Komlósy debreceni társulatának tagja 
(levele Bajzához: 1843. nov. 26.) s csak egyetlenegyszer lépett föl egy kis 
mellékszerepben (Ferenczi. I. 326.) s alig valószínű, hogy mint a Velencei 
Kalmár marokkói hercege Lisznyai versét szavalhatta volna. Az sem 
hihető, hogy mikor 1846. nov. közepén Debrecenben időzik s a közönség 
a színházba lépő költőt viharosan ünnepli, a censor pedig nem engedi 
meg, hogy a színpadról szavalja Erdélyben c. költeményét (Ferenczi. III . 
29.), hogy akkor Lisznyainak meglehetősen sallangos, de Vörösmarty és 
Garay hasonlótárgyú költeményeihez Képest nagyonis bágyadt' versét sza-
valta legyen. Végül különös, hogy Lisznyai ezt a Petőfitől színpadon 
«ismételtetve» szavalt költeményt nem vette fel már előbbi köteteibe. 
Megjegyzem, hogy a versben a legbuzgóbb igyekezetű censor sem talál-
hatott valami tilalmas dolgot. Véleményem szerint tehát Lisznyai adata 
nem szavahihető. 
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