
ÉRTEKEZÉSEK. 

Arany Toldi Szerelmének Forrásai. 

Ilyen oimen jelent meg egy tanulmányom 1905-ben (Irodalomtörténeti 
Értekezések. VI. 44. 1.), melyben énekről énekre haladva lehetőleg pon-
tosan összehasonlítottam a Toldi Szerelmét forrásaival, amit addig senki 
sem tett meg. Az összegyűjtött nagy anyag ellenére még sok hiány és 
hézag mutatkozott munkámban, melyet legjobban magam láttam. Azóta 
tizenhárom év telt el, más kutatók új forrásokra mutattak rá s magam is 
találtam sok mindent, ami a T. Sz.-re vonatkozólag érdekes lehet. Legjobb 
volna, ha kis füzetem új kiadásban jelenhetnék meg, de erre ma alig 
gondolhatni, azért így, pótlásképen egy kis cikkben állítom össze mind-
azt, ami ezen a téren 1905 óta történt. Azt hiszem, hogy ez szinte köte-
lességem s az Arany-kutatók is szívesen veszik, ha itt mindent együtt ta-
lálnak. Megjegyzem, hogy ahol senkire sem hivatkozom, az az adat a 
magamé. Itt is az énekek sorrendjében haladva csoportosítom az adatokat 
mert ezt az eljárást most is a legcélravezetőbbnek tartom ilyenféle dolgo-
zatban, hol az áttekinthetőség, az adatnak gyors megtalálhatása fontos. 

Első ének. 

Eozgonyi László 1350-ben Nagy Lajostól ius gladiit kapott Buda 
Polgári Lexicona szerint (III. 187.) s II. Lajos 1510-bm egy Bo/gonyi-
leányt valóban fiúsított (III. 210.), mire Szemkő Aladár figyelmeztetett 
(Irodalomtört. 1914. 110.). Az, hogy a király mint ismeretlen, szegény 
látogató köszönt be Rozgonyiékhoz, hogy Bozgonyi mindjárt borral kí-
nálja, hogy Piroskának férjet szerez, s hogy királyi kegyelmét érezteti 
velük, Kisfaludy Mátyás deák-ikra. emlékeztet, mint Weber Artúr észre-
vette (Irodalmi hatások a T. Sz.-ben. Bpesti Szemle. 1917. 483. sz. Ezen-
túl, ha Weberre hivatkozom, mindig ez a cikke értendő). 

Második ének. 

Kolta Illést, Jakabot ós Jánost nemcsak a Polgári Lexikon, hanem 
Podhradczky József is említi a Codex Diplomaticusra hivatkozva a Budai 
Krónika kiadásában (309.). 

I t t kell megemlítenem, hogy tanulmányomban Aranynak az olasz 
hadjáratokra vonatkozó legfőbb forrását, a Dubnici krónikát Toldy Analeeta-
jából idéztem. Tolnai Vilmos 1906-ban írt alapos és értékes bírálatában 
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(E. Phil. Közi. 1906. 228., melyre ezentúl csak Tolnai nevének említésével 
fogok hivatkozni) bebizonyította, hogy Arany nem ezt a kiadást, hanem 
Podhradczky József kiadását a Chronicon Budense-t használta (Buda. 
1838.). Ez t. i. a Budai krónika kiadása, de a jegyzetekben bő szemelvé-
nyeket ad a Dubnici krónikából is. Egyéb jegyzeteit is felhasználta 
Arany. 

Küküllei János krónikáját Schwandter kiadásából idéztem, de helye-
sebb lett volna azt is Podhr. kiadásából idéznem, mert A., noha ismerte 
ezt a kiadást (könyvtárában is megvolt), inkább a P.-ét használta s azért 
hivatkozik mindig a Budai krónikára. Különben a dolog lényegén ez 
semmit sem változtat, mert az idéztem helyek egy-két apróbb eltérést 
nem tekintve azonosak a P. szövegével. Ezeket az eltéréseket alább pon 
tosan közlöm. Tudnunk kell ugyanis, hogy a Budai krónika Nagy Lajos 
életére nézve a küküllei főesperes, Apród János, vagy Kiiküllei János 
életrajzát közli, a Dubnici krónika szintén, de emez beleszövi János mino-
ritának kis krónikáját is, így a Dubnici krónika szövege részletesebb és 
érdekesebb a Budaiénál, ezért vett innen több adatot Arany.1 

1 A munkámban idézett lapszámok helyett tehát a Podhr.-féle kiadás 
lapszámai teendők s Küküllei helyett a Bud. kr. idézendő (néha az utalás 
nem a krónika szövegére, hanem a kiadó jegyzetére utal) : a 9. lapon 
Thuróczi krónikájában helyett Podhr. 299. (P. t. i. Schwandtnerből idézi az 
illető helyet), az 1. jegyzet így tárgytalan, — a 21. lapon Toldy Analecta 
helyett Dub. kr. 286., in itinere h. csak itinere, — a 22. lapon Dub. kr. 
90. h. 284—5., 94. h. 288., 103. h. 304., 99. b. 293., — a 23. lapon Dub 
kr. 99. h. 293., a többi törlendő, Küküllei 297. h. Bud. kr. 299. többször is, 
csak Kanizsai nevénél 300., Dub. kr. 103. h. 305., a jegyzet tárgytalan, — 
a 25. lapon Dub. kr. 94. h. 288., — a 26. lapon Küküllei h. Bud. kr. 283., 
currum h. carram, comitatus h. civitatis, ferreis h. ferri, — a 31. lapon Kük. 
297. h. Bud. kr. 300., — a 32. lapon Dub. kr. 96. h. 289., 103. -h. 304., 101 -
2. h. 301., Kük. 299. h. Bud. kr. 303., — a 33. lapon Kük. 298. h. Bud. kr. 301 
és 302—3., ictibus'h. per ictus, gravem h. gravemque, sustinens laesionem h. 
sustinuit passionem, ipsi h. sibi, a 2. jegyzet tárgytalan, — a 34. lapon Duo. 
kr. 102. h. 304., 103. h. 305., 96. h. 289., 102. h. 301.,-102. h. alább ЗПЗ. 
— a 37. lapon a Dub. kr. 102. h. 303—4., ligatum törlendő, a 22. sor 
fölülről számítva törlendő, Kük. 299. h. Bud. kr. 303., mely u. arra az 
esetre vonatkozik, stipendariis h. sagittariis, — a 38. lapon Kük. 300. 
h. Bud. kr. 305. kétszer, Dub. kr. 104. h. 306., circa trecentes barbutas 
törlendő, lent Kük. 300. h. Bud. kr. 306., — a 40. lapon Kük. 294. h. 
Bud. kr. 291., Dub. kr. 96. h. 289., Kük. 299. h. Bud. kr. 305., — a 41. 
lapon Dub. kr. 104. h. 307., — a 42. lapon Kük. 300. h. Bud. kr. 306., 
296. h. 297., Dub. kr. 105. h. 307., Kük. 301—2. h. Bud. kr. 308., cui h. 
en, circa centum personas ex beszúrandó a potioribus elé, Dub. 105. h. 
308., ad törlendő, et eundem törlendő, suscipientes h. susceperunt et, qui 
quidem h. et, hospitabatur h. collocaverunt, deductis h. deductus, — a 
43. lapon auri törlendő Dub. kr. 98. h. 292. 
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Lorántfit a Polg. Lex. említi (II. 585.), a Pohárnok családot szintén 
(III. 128.), de csak a 16. századból. 

Lovagi torna-leírást nemcsak A csehek Magyarországban, hanem az 
Abafi is szolgáltatott Aranynak. Egyik viadalban Abafi leeresztett sisak-
rostéllyal harcol, Báthori Boldizsár Kemény Gyulai Pál-jában szintén. 

Szigligeti Rózsája, mint Weber A. kimutatta (E. Phil. Közi. 1910. 
548.) Franz Ignaz v. Holbein Das Turnier zu Kronslein (1820.) с. Bitter-
schau spieljének hatása alatt készült (Vértesy Jenő A m. rom. dráma c. 
munkájában 1913. 286. hiába iparkodott W. érveit cáfoln.'). Szigligeti 
Endre gazdája pl. Holbein Stürmer-ére emlékeztet. Arany ismerhette a 
német darabot, melyet nálunk is játszottak (vö. Weber már említett cik-
kével is). A Bózsa-hatást dr. Badics Ferenc említette először röviden 
(Főv. Lapok 1882. 198. és nem 95., mint idézik). 

Weber szerint a Nibelung éneknek az a része, midőn Gunther a lát-
hatatlan Siegfried segítségével legyőzi Brunhildát, kiegészülve az Eddából 
Brunhilda szerelmi sértődésének motívumával volt az összekötő lélektani 
kapocs a Rózsa s az Özvegy és leánya, mint források közt s hozzájárult 
а т. álharc motívumának tragikussá fejlesztéséhez. 

Mellesleg említem, hogy a Buggiero—Bradamante-epizódon kívül az 
a hely is emlékeztet a T. Sz. megfelelő helyére, mikor a gyáva Martan 
felveszi a győztes Grifon fegyverzetét s ő jelentkezik a tornajátsk győz-
teseként (Orlando Furioso 17. ének 112—3.). 

Harmadik ének. 

Anikó dalának ez a két sora : Egy van ilyen, az egyetlen, Messzi 
tőlem, bár mellettem, Lehr Albert szerint Schillernek erre a két sorára 
emlékeztet : Eine nur ist's, die ich suche, Sie ist nah und ewig weit 
(Der Jüngling am Bache. M. Nyelv. 1912. 164.). 

Az eskü (57. versszak) Hunyadi kormányzói esküjével azonos, melyet 
Arany Döbrentei liégi M. Nyelvemlékeiből (II. 355.) vett (Vértesy J. E. 
Phil. Közi. 1906. 247.). 

A Trencsénhez való gyülekezést nemcsak Szalay, hanem a Bud. kró-
nika is említi (Tolnai észrevétele): « . . . e t oppidum Trinchinium intravit, 
et exercitus circumquaque in campis et pratis resedit». A krónika szerint 
ide jönnek hozzá követek a császártól bókéért, majd meg ő küld követeket 
Brünnbe. 

Negyedik ének. 

Az álruhás vitézek zajos menete Tolnai szerint nagyon emlékeztet 
Jókai egyik novellájának (Az istenhegyi székely leány) hasonló részletére. 

A magyar követek fenyegető viselkedését nemcsak Szalay, hanem 
Budai Polg. Lexicona is említi : «Magokonn kívül lettek ezenn szóra a 
Magyarok ; azon szó ellen prótéstáltak, és szemébe Károlynak azt mon-
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dották : hogy Királyoknak s annak Anyjának betsülete mellett, egy szál 
kardra kimenni készek, akar Károllyal magával, akar pedig mással az ő 
képében» (I. 613.). Az utóbbi kifejezést (képemben) A. is használja. 

A cseh király elleni hadjáratról ennyit talált A. a Budai krónikában : 
1362-ben «rex personaliter cum magno exercitu et potentia versus partes 
Moraviae processif» (-127.), a Morvában való pusztítás azonban a következő 
évben volt : «cum gente satis valida in Moraviam . . . qui incendia, et 
maxima damna ibidem intulerant» (328.). 

A 1)4. versszak Lehr Albert szerint (M. Nyelv. 1912. 166.) Mátyási 
József egy versére emlékeztet (M. J. verseinek folytatása. 1798. 99.) : 
«Most is az ő kedves emlékezetében, | Mintegy gyönyörűség virágos kert-
jében, i Gondolatim az ő szépségére szállnak, | Holott raj-méh módra szín-
mézet csinálnak, | Mely, mivel fulánkot nem hord a bűn bele, | Érzékeny-
ségimnek ártatlan étele.» 

Ötödik ének. 

Toldi fogságba esésének esetében s Jodovna szerelmi ajánlatában 
Weber A. Byron Kalózának (The Corsair) hatását látja. Nem tartom való-
színűnek. Igaz, hogy a kalóz egy nőt ment ki az égő háremből s részben 
ez okozza, hogy Seid csapata elfogja, de az egész eset minden mellék-
körülményével együtt annyira más, mint Toldinak várba-csalatása, hogy 
nem tudom benne ennek mintáját látni. Éppen úgy nem tudom elhinni, 
hogy -a gonosz, buja Jodovna visszataszító alakjának s durván érzéki, 
szemérmetlen tolakodásának a bájos, nemesszivü Gulnare alakja és ideális 
szerelme (hiszen tudja, hogy a kalóz visszatér szeretett asszonyához) lett 
volna az előképe. 

Ha mindenáron meg akarjuk találni a várba-csalatás motívumának 
mintáját, inkább Ariosto eposzának egyik helyében kereshetjük. A XII. 
énekben olvassuk, hogy Orlando barangolása közben siránkozó hangot 
hall. Megsarkantyúzza lovát s lát egy lovagot egy nagy lovon maga előtt 
vágtatni, aki a nyergén egy szomorú leányt visz erővel, ki sir, küzködik 
nagy fájdalmában és segítségért kiált (Che porta in braccio, e suli' arcion 
davante | Per forza una mestissima donzella : ] Piange ella, si dibatte, e 
fa semblante | Di gran dolore, ed in soccorso appella). Orlando a lovagra 
kiált s fenyegeti, de az nem felel és gyorsan lovagol a sűrűn át. Az erdő-
ket hangos jajgatás veri fel (sonar d'alto lamento). A lovag egy palotában 
tűnik el s Orlando utána rohan, mindenfelé keresi, felmegy a lépcsőn stb. 
(4—9. versszak). Még az is hasonló, hogy itt sem igaz a leányrablás, 
csak káprázat (egy bűvész varázslata), melynek célja Orlandonak a palo-
tába való becsalása. Tasso egy analog helyére szintén utaltam annak 
idején. 

Szentirmay Gizella a Phil. Társaságban 1916-ban felolvasott tanul-
mányában (Toldi Szerelme és a Frithjof-rege), mely így megelőzte Weber 
tanulmányának u. erre a kérdésre kiterjeszkedő részét (noha nyomtatásban 
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csak a Weberó után jelent meg a Budapesti Szemle 1917. 492. számában), 
érdekesen világítja meg Piroska sorsának és Ingeborgónak rokonságát 
Ingeborg királykisasszony, Tegnér költeményének hősnője, lemond szerel-
méről bátyja kívánságára és a közjó érdekében, ez, valamint szomorú 
egybekelése Bing királlyal, kit nem szeret, eltitkolt, elnyomott szerelmé-
nek mélabúja ós lelki küzdelmei valóban igen hasonlítanak Kozgonyi 
Piroska szomorú sorsához. A lakoma-jelenethez is eléggé hasonló Frithjof 
látogatása Ringnél, mikor újra fellobban régi szerelmük (még vadkant is 
hoznak az asztalra szájában almával). A szerelmi történeten kívül más 
egyező vonásokat is kiemel az értekező : Frithjof neve is megbélyegzett 
lesz szentségtörés miatt, mint a Toldié, ő is sok idő múlva tér vissza ós 
visszanyeri becsületét, ő is párbajra akarja kényszeríteni a gyáva Helge 
királyt (Ingeborg bátyját), ki durván bánt Ingeborggal, mint Tar Piroská-
val. Ezek azonban már halványabb analógiák, a fő a szerelmi történet 
egyes részeinek lólekrajzi rokonsága. Webernek ugyan ezekre a részle-
tekre vonatkozó fejtegetése, mely Szentirmayétól függetlenül készült s 
ugyan ilyen eredményekre jut, még jobban megerősíti Sz. állításainak 
helyességét. 

A Jodok név Vörösmarty Toldi-ja cseh vitézének Jedek nevére emlé-
keztet. 

Hogy a királyné udvarába fogadja Piroskát, hogy «mind az egész 
udvar neki varr ós hímez», Döbrentei Klára Visegrádon c. novellájára 
emlékeztet (Hebe. 1823.). Arany, ki sok régi dolgot olvasott, ezt is ismer-
hette. Itt is udvarába fogadja a királyné (a T. Sz. Erzsébetje) Zách Klárát, 
kinek Homonnai Jánossal tartandó esküvőjére szintúgy készülnek. Lány-
társai mind «varrtak és hímzettek» neki valamit ajándékba s együtt ül-
tek énekelve munkájuk mellett. 

Hatodik ének. 

A 7. versszak két utolsó sora Lehr Albert szerint (Magy. Nyelv 1912. 
165.) a Kesergő Szerelem I. énekének következő soraira emlékeztet : 
Vajha tüzem apaszthatná, | Könnyeimnek árjait ! | Vagy hát könnyem el-
olthatná I Szivem dühös lángjait 1 s hasonló Csokonai következő helyéhez 
is (Déli aggodalom) : Hisz égek lám, mégis vizcseppet hullatok. | Olyan 
tüz ez, mellyet gerjeszthet a jég is, | És lángokkal égvén, vizet áraszt 
mégis. 

Szalárdi krónikáját b. Kemény Zsigmond 1853.-Í kiadásából ismerte 
(Újabb Nemzeti Könyvtár III.). 

Hogy az A. által filhasznált néphagyományok még ma is élnek a 
szalontai nép ajkán, érdekesen bizonyítják Szendrey Zsigmond cikkei, 
melyekben a Toldiakról, a szalontai várról és csonkatoronyról (Ethn. 1914. 
159.), továbbá az öt kapitányról (neveiket ma is tudják a szalontaiak), 
Győry Jakabról, a Testhalomról, Őrhalomról, három nyárfáról, a Sziget-
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tóról, Varga Mihályról szóló hagyományokat jegyzi fel (Irodalomtört. 
1915. 148.). Szalárdi helyett Bogeriust mond, ami tollhiba. Piroska hir-
telen ájulása férje holttestének látásakor a Nibelung-éneknek arra a he-
lyére emlékeztet, mikor Hagen Siegfried holttestét Kriemliilda ajtaja elé 
téteti. A királynő a holttest láttára megdöbben és szó nélkül földre rogy 
(Tolnai). 

Hogy Toldi szerelmi boszúból megöli Tar Lőrincet, abban We-
ber ismét Byron-hatást lát. A gyaur (The Giaur) c. elbeszélés hőse 
t. i. elcsábítja Hassan rabnőjét, kit ura ezért a tengerbe fojt. A gyaur 
ezért csatában megöli Hassant, aztán szerelmi bánatában kolostorban 
sorvad el. Bajosan tudjuk elképzelni, hogy ez a történet inspirálta volna 
Aranyt. A vetélytárs megölése szerelmi boszúból annyira közkeletű nem-
zetközi motívum (mely a mi régibb elbeszélő irodalmunkban is nem egy-
szer előfordul), s annyira önként következik Toldi jelleméből és természe-
téből, hogy itt Byron-hatást keresni fölösleges. 

A sirlátogatás jelenetének forrása a Borneo és Julián kívül Bolyai 
Farkas Párisi per-e (1818.), melynek egy részletével meglepő egyezéseket 
mutat A. elbeszélése. Itt Henriettet, a darab hősnőjét halottként sírboltba 
fektetik. Két tolvaj a sirboltba lopózik, elszedi a leány ékszereit, aztán 
a mennydörgésre megijedve elfut s otthagyja a felnyitott koporsót (IV-
felv. 1. és 6. jel.). Ezután megjelenik Louis, Henriette kedvese, utolszor 
látni szerelmesét. Hosszú monologjában többek közt így szól: «özek az 
ajkak, mintha csak azért nem nyílnának meg, hogy az örökkévalóság 
titka ki ne jöjjön — oh ! ha meg nem nyílhattak (felé hajol) zárjátok be 
az enyimeket is (reá borul). Jövel drágalátos szerelmesem ! fogadd ezen 
csókkal életemet ! (forrón megcsókolja). Tied ez az édesség ezen ajkakon [ 
s ők súgják, hogy te alszol i t t ! Serkenj fel! kénszeritlek az én lelkem 
véghetetlen fájdalmára, mellyel téged von minden erejével!» A leány erre 
fölébred, majd végképpen folocsudva a mennydörgéstől, felül. Louis : 
«Megfoghatatlan hatalom! (reszketve hajol felé) Hem-iette mennyből lejött 
angyalom.» Henriette: «Kedves szózat! (tapogatja a koporsót) Istenem! 
hol vagyok ? — micsoda ágy ez ? . . . Ah Istenem ! — reszketek — hol 
vagyok? Koporsó...» Louis: « . . . a most szerencsés tudatlanság holtnak 
itélt volt, s engem egy titkos érzés a mennyből ide hozott — siessünk 
kedvesem ! az új mennyei élet köteleivel foglaltatni egybe . . . kövess bát-
ran engemet.» 

Ezt Beöthy Zsolt figyelmeztetésére Fóti József irta meg először egy 
cikkében, mely a sirrablás nemzetközi motívumát tárgyalta (Irodalomt. 
Közi. 1908. 257. önállóan is megjelent 1906-ban). Én, noha Fóti cikkét 
olvastam annak idején (amiről a példányomban tett aláhúzások tanús-
kodnak), erről a részéről teljesen megfeledkeztem s 1911-ben mikor más 
célból a Párisi per-rel foglalkoztam, nekem is feltűnt a dolog, mint bár-
kinek is feltűnt volna, s az E. Phil. Közlönyben (1911. 302.) fölhívtam rá 
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a figyelmet. Nb. Fóti cikke nem emelt ki annyi egyező részletet, mint én, 
ami cikkének tárgyából ós céljából természetesen következett.1 

Arany a két tolvaj nevét György Lajos szerint (Erd. Muz. 1911. 186. 
és E. Phil. Közi. 1911. 782.) Genovéva történetéből vehette, hol a két 
«gyalázatos» ember, Heinz ós Kuntz, még zarándok-ruhában is szerepel. 
Dobóczki Pál viszont a neveket (Erd. Muz. 1911. 1106.) Kleist Michael 
Kohlhaas-ából származtatja, csakhogy itt Hinz és Kunz Kohlhaas ellen-
felének Wenzel v. Tronkának befolyásos rokonai s nem alacsony sorsú 
emberek. Rámutat azonban arra is, hogy a két név később szólássá lett s 
pl. Tieck Der junge Tischlermeistereben már Így szerepel, tehát A. hallo-
másból is vehette. Erre már előbb rámutatott Lehr Albert (amit D. nem 
vett észre). Szerinte a Hinz (Henrik) és Kunz (Konrad) nevek «a német 
nyelvszokásban együtt a tudatlan sokaságot, a tömeget, az aljnépet jelen-
tik», mesékben, tréfás versekben stb. együtt szerepeltetik a költők Hinzet 
és Kunzot, mint együgyü parasztokat. Claudius Mátyás, 18. századi né-
pies iré egyik verse így kezdődik : Was meinst du, Kunz, wie gross die 
Sonne sei? | Wie gross, Hinz? Als ein Straussenei. (Magy. Ny. 1905. 
455.) 

Hetedik ének. 

Hogy Endre halálhírét Durazzoi Károly irta meg Lajosnak, Szalay 
említi, de Fessier (III. r. I. 215.) szintén s mivel már a Daliás Idők IV. 
énekében 1851 elején felhasználja A. ezt az adatot, Fesslerből vette 
(Tolnai). 

Lajos bánatát a Budai krónika (283.) is említi: «Super quo eventu 
mortis fratris sui idem rex Lodovicus ultra modum dicendi, vehementi 
dolore cordis sauciatus, condolens et anxius cepit cogitare et tractare de 
vindicta, ne tam execrabile scelus impunitum pertransiret.» Adomány -
levelében pedig ezt mondja (u. ott 284.): «. . .germanus fráter noster dul-
cissimus, adolescens innocens, agnus immaculatus, Deo et Sanctae Ec-
clesiœ dévolus, hominibus gratiosus et placidus». A 4. versszakban u. így 
beszél róla Lajos. 

1 Fóti szerint Bolyai darabja valamely francia darab fordítása (vö. 
még E. Phil. Közi. 1911. 372. 1916. 283.). Érvei nem meggyőzők. Igaz, 
hogy Bolyai valami francia forrásra hivatkozik, ahonnan tárgyát vette, 
de viszont többször hangoztatja az eredetiséget, pl. darabjának bevezeté-
sében ezt mondja: «igen jól értem azt is, mennyire seniroz, ami keveset 
olvas az ember, amidőn vagy azt, ami külömben is jőne, mint éppen oda 
való, vissza kell taszítani, vagy azután meglátva másba, ki kell vonni, ha 
a szerző nem tolvaj akar lenni». Arról, aki ilyen kényes az eredetiség 
dolgában, nem valószínű, hogy egyszerűen lefordítson valamit s kiadja, 
mint eredetit. Általában ennek a genialis embernek darabjait, melyekben 
csodálatosan tükröződik rendkívüli egyénisége, még mindig nem méltatták 
kellőképen. 
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A 12. versszakban leirt Anjou-cimert Pray György Syntagma histo-
ricurn de sigillis regum et reginarum Hungáriáé (Budae, 1805.) c. mun-
kájából ismerhette, melynek tabelláin Nagy Lajosnak és Máriának több-
féle pecsétjét láthatjuk a liliomokkal s a csőrében patkót tartó struccal 
(Szentpétery Imre figyelmeztetett rá). Ismerhette különben máshonnan is. 

A 13. versszakban leirt Hédervári—Kont cimert Wagner Károly Col-
lectanea genealogico-historica illustrium Hungáriáé familiarum (Posonii, 
Pestini et Lipsiae, 1802.) c. s 4 decasra oszló munkájából vette. Az I 
dec. tabellájának 14. figuráján látjuk a «Nicolaus Kont regni Hungáriáé 
palatínus» stb. köriratú pecséten a leirt címert. 

Miklóst főpohárnoknak mondja. Lehotzkynak I. Regni Hungáriáé ... 
Status et ordines (Posonii, 1796.) c. munkája szerint (102.) 1345-ben való-
ban Hédervári Kont volt a pincernarum magister. 

Lajos beszédében említi Aquileját s a kétszínű velenceieket. A Dub-
nici krónika szintén említi az aquilejai patriarchát, továbbá ezt mondja: 
• seientes Yeneti fraudulentia pleni. . . Omissis autem ipsis Venetis . . .» 
(288. Tolnai észrevétele). 

Visegrád leírását Oláh Miklós után adja, kinek Hungaria-ja, meg-
jelent Bél Mátyás Adparatus ad históriám Hungarice-]khm (Pozsony, 
1735.), azután együtt Atila c. munkájával Bécsben 1763-ban, majd 1774-
ben szintén az Atila-\&\ együtt. 

Erzsébet királyné vallásosságát tanúsítja az a hosszú olaszországi 
zarándoklása, melyet a Budai krónika részletesen ír le. Innen tudjuk 
meg, hogy mennyit ájtatoskodott, mennyi szent helyet látogatott meg, 
mennyi alamizsnát osztott s mennyi adományt tett (269—74.). Itt említi 
Podhradczky jegyzetben, hogy útjának egyik célja az volt, hogy Endré-
nek koronát szerezzen, «dein, ut pro lenocinio et csede Feliciani de Zaah, 
generisque huius exstirpatione, Deum, omnis mali Vindicem, placet» 
(269—70. Tolnai). 

A királynét Zách véres árnyéka üldözi, mint Döbrentei már említett 
novellájában (Klára Visegrádon). «A királynét — úgymond — látták 
széllyel bontott hajjal éjtszakákon keresztül gyötörtetve imádkozni». I t t 
a királyt, sőt még Kázmért is kiséri Felicán árnyéka. 

A Gilétieket a Bud. kr. említi: «Nicolaus filius Gyleti Palatínus cum 
Johanne, Dominico militibus filiis suis, ас Johanne filio Gyleti fratre 
suo» (299.). Budai Polgári Lexiconában (II. 128—9.) annyi van róluk, 
amennyit a krónikából tudunk. Címerük : Pray Syntagma V. tab. fig. 6. 

Munkámban a címereket Nagy Ivánból idézem s említem, hogy A. 
Wagner Collectanea-ját is használta. Figyelembe kell azonban vennünk 
azt is, hogy a VII. ének seregszemléje (inkább címerszemle) már meg-
volt a Daliás idők második dolgozatában is (3. ének), mely 1863-ban meg 
is jelent a Koszorúban (1862-ben felolvasták a Kisf. Társaságban). Nagy 
Iván munkájából 1861-ig csak 8 kötet jelent meg (az О betűig), tehát a 
P—Z betűs nevekre vonatkozó adatokat máshonnan vette, leginkább 
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Wagner munkájából. Amelyek Wagnerben sincsenek benne, azokra vonat-
kozólag (a címert illetőleg) esetleg Nagy Iván szóbeli közléseiből, esetleg 
kéziratos címergyujteményekből (melyeket Nagy Iván is említ és fel-
használt), esetleg máshonnan vette adatait. Mivel Wagner Collectanea-ját 
az A—О betűs családokra vonatkozólag is használhatta, minden névnél 
hivatkozom Wagnerre is (a szám a decast jelenti s az ahhoz tartozó ta-
bellát, melyen a címerek rajzai láthatók). 

Geréni s Homonnai Druget, olasz vér : W. 3. Salernoból származott, 
Homonna, Geren említve. — Budaméri Konya : W. 2. Széchenyi alatt. A 
Bud. kr. szerint (299.) : Konya filius Thome Voyvode. — Andrási : a 
címer leírása és története megvan a Polg. Lexiconban is (I. 39.). — 
Drágfi: W. 3. — Nádasdi : Polg. Lex. II. 717. — Il ebek : W. 1. a Bud. 
krónikában a név Bubek (a Bebek név rendes változata), a címer eredete 
is elmondva a Osetnek vizének említésével (ezt a Polg. Lex. 1310. nem 
említi). — Hédervári: W. 1. Lukács és Bertalan az Újlaki családról 
szóló cikkben említve 132. 1. — Újlaki: W. 1., ősapjuk Hédervári 
Lőrinc. — Szécsi : W. 2. az Iwanka név is, Nicolaus de Sech (Bud. kr. 
299.). — Zrini : W. 1. — Kanizsai: W. 1. — Bozgonyi : W. 3. — Dras-
kovics nincs meg W.-ben, a Polg. Lex. (I. 574.) említi Miklóst, ki Olasz-
országban vitézkedett. — Csapi : W. 4. nincs címer, A. sem szól róla. — 
Guti: W. 4. Polg. Lex. II. 146. 1. Országh alatt is. — Kemény : Kőváry 
László : Erdély nevezetesebb családai (Kolozsvár, 1854.). — Forgács : 
Hormayr—Mednyánszky Taschenbuchja (1822.) szerint Mária királynő 
engedelmével a címerében lévő fehér farkast fölcserélte Mária királynő 
képével (139. 1.). A. ezt tagadja («Nem Mária, bizony, magyarok királya!») 
s elmondja eredetét. Heller Bernát (E. Phil. Közi. 1918. 264.) szerint azt 
a motívumot, hogy a sellő megjósolja a jövendőt Forgácsnak, Arany a 
Nibelungenliedből vette (XXV.), hol két sellő Hagennak mond jóslatot, egyik 
hazugot, a másik igazat. Hägen itt is elveszi ruhájukat és a sellők azért 
jósolnak neki, hogy visszaadja. Az ing elvevésen és a jósláson kívül azon-
ban nincs a két jelenet közt hasonlóság. En annak idején Tasso eposzá-
ban találtam némileg analog helyet. Lehet, hogy ez is (a dallal álomba-
ringatás motívuma), meg a Nibelunglied is hatott a költő képzeletére a 
Forgács-epizód megírásakor, de úgy érzem, hogy mindez»el nincs elintézve 
a kérdés. 

Arany, ki annyira pedáns volt «epikai hitel» dolgában, szembeszállva 
a hagyománnyal, maga költött volna helyette más valamit ? Lehetséges, 
de nehezen hihetem. Talán a címer meztelen nőalakja indította az ellen-
mondásra ? Nem tartotta lehetségesnek, hogy az Mária királynő képe 
legyen. Mindenesetre tovább kell kutatnunk ebben a kérdésben. — Berényi, 
Révai W.-ben nince. A Bévai-címert a Polg. Lex. (III. 164.) irja le. — 
Bátori, Butkai, Szokoli : W. 1. «Genus porro Guthkeled in varios subinde 
ramos divisum est, Zelemérios enim, Szokolios, Butkajos. . . horum très 
dentes, quos alii lupinos, alii Draconis евве maiunt, quosque pro armis 
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habent, ejusdem originis fuisse satis ostendunt» (28.). — Csáky : Kőváry 
58. — Lórántfi : W. 4. — Balassa nincs W.-ben, címere Nagy Iván sze-
rint bölényfej vörös mezőben, ez nem egyezik A. leírásával. — Frange-
;pán: W. 2. — Garai: W. 4. — Bethlen : Kő váry 40. — Zuclár : W. 3. — 
Telegdi : W. 3. — Pető: W. 2. — Bocskai : W. 4. Kő váry 49. — Majtényi 
nincs W.-ben, — Viczai sincs, — Büdi : W. 3. — Csetneki : W. í . — 
Kisvárdai : W. 2. — Szentgyörgyi nincs W.-ben. — Abafi : W. 4. a címer 
említve a Polg. Lex.-ban is (I. 52.). Derzsfi: W. 4. -— Szirmai nincs W.-
ben, Bajcsányi sincs. 

Igen örvendetes volna, ha ezzel a heraldikai résszel egyszer szak-
emberek is alaposan foglalkoznának. 

Nyolcadik ének. 

Kiemelendőnek tartom Aranynak következő megjegyzését, mely kéz-
iratában megvan, de aztán kimaradt: «alaptervem pedig azt kívánja, 
hogy Lajosnak Durazzoi Károly elleni gyűlöletét lehetőleg fokozzam 
egész a katastropháig, melynél e hadjáratnak alig is volt egyéb ered-
ménye». A T. Sz. kézirata a Nemzeti Muzeumban van, részletesen ismer-
tette Bányai Elemér (M. Könyvsz. 1906. 32.). 

Toldi kolostorban való vezeklésének gondolatát Weber szerint A. a 
német hősmondából vette. Ilsannak és Heime-nek kolostorba vonulása és 
vezeklése (a Rosengarten, Alpharts Tod és a Thidrekssaga e. költemé-
nyekben) valóban sok hasonlóságot mutat A. elbeszélésével a részletekben 
is, úgyhogy addig is elfogadhatjuk a hatás föltevését, amig esetleg si-
kerül adatokkal bebizonyítani, hogy A. az említett költeményekhez hogyan 
jutott hozzá. 

Az Endre képét viselő zászló leírását már Szalay munkája előtt a 
P. lg. Lex.-ból ismerte (II. 554. Tolnai). Kisfaludy is említi Tihamér-
jában (У. fej.) 

«Csak az udvar lábján tengődve szeméten», ebben felhasználja az 
ismert közmondásszerű hasonlatot : Tengődik, mint Toldi Miklós lova a 
szeméten (Tolnai). 

Laliit a Budai kr. is említi (283.): «una cum Lallo» s a Dubnici is 
(286.) : «dominus Lalws in iure civili doctor egregius, rector eiusdem 
Aquilegiensis civitatis». 

Sulmona bevétele : Dubn. kr. 287. 
A Forliakat és Malatestákat a Bud. kr. is említi (287.) : «Dominus 

Malatesta de Malatestis, Franciscus de Furlino, Philippus de Mantua, et 
quidam alii. ..», az utóbbit A. a IX. 41. vszakában említi (Tolnai). 

A «férjhez ugrék» kifejezést A. a Polg. Lex.-ból vette: «hamar férjhez 
ugrott Joanna Tarantoi Lajos herceghez» (III. 664.). 
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Kilencedik ének. 

A vránai perjelt a Bud. kr. is említi (306). 
A 25. versszakban említett nevekkel vö. Bud. kr. (299 —300.) : «Gyle t i . . 

item Stephanus et Georgius filii Bubek, Nicolaus de Sech.. . Andreas 
Voyvoda . . . Lachk . . . Pater Dominus Nicolaus Episcopus Zagrabiensis, 
qui fuit ibi in civitate Aversana in Episcopum consecratus . . . Prepositus 
Budensis cum fratre suo Joanne . . . filio Laurentii de Canisa.» 

Werner és Wolfhard a Budai és Dubnici krónikában is sokszor sze-
repel. 

Az a jelenet, mikor Toldi karikás ostorával egymaga szétveri a dőzsölő 
flagellánsokat, Ariostónak arra a helyére emlékeztet (XIII.), mikor Or-
lando husz embert ver szét egy nagy asztallal, melyet nádként megpör-
getve közéjük dob : «Ennek fejére hull, annak a hasára, | Ennek keze 
törik, annak lába szára, | Ez szörnyet hal mindjárt , az csonkán vé-
rezik, I Míg a ki ép maradt, szaladni próbálna» (Radó A. fordítása). A kob-
zos hivatkozik is Orlandora,1 kinek ezenkívül is sok óriási erőkifejtéséről 
olvasunk az eposban. Buggiero is maga ver meg egy sereget (XLIV. 87. 
88.). Ilyen tettek napirenden vannak Ariosto hőseinek életében. 

Tizedik ének. 

Foggiát a Dub. kr. szerint (293.) Lacfi István vette be és pusztította 
el. -— Bari : «пес non civitatem Borii» (Bud. kr. 300.). A zsoldoslázadás-
ról a Budai kr. is szól (302.). 

Toldi Canossánál megmenti a király életét, később a «királyfogókat» 
segít elfogni s Aversánál újra megmenti urát Werner támadásától. A 
király a királyfogók esetéről nem tud (vö. XI. 34.), azért mondja (XII. 
62.), hogy Toldi «kétszer» segítette ki a veszélyből. Lehet, hogy részben 
Toldy Ferenc tanácsa indította a mese ilyetén alakítására : «nem volna-e 
kegyed hajlandó Toldit Nagy Lajossal Nápolyba, Litva és Oroszországba 
vinni, s péld. háromszori megmentésével a király életének megérdemel-
tetni véle a Rozgonyi leányát (a szent hármas szám I)» — mondja 1851 
ápr. 16-án írt levelében. Toldy tanácsa a történeti események belevonását 
illetőleg már elkésett, mert akkor már készen volt a Daliás Idők (első 
dolgozat) IV. éneke. A. válaszában utal is erre. U. itt (1851 ápr. 28.) fel-
hozza a Toldi utolsó előtti versszaka okozta nehézséget (Toldi nőtlensége) 
mire Toldy (máj. 2.) így reflektál : «. . . mikép bú ki kegyed a bajból — de 
lehet ! Kegyed feltalálja módját. A kedves Piroskának suo tempore meg 
kell halnia stb. stb. Egy új szép motívum az agglegénységre». Tudjuk, 
hogy Toldi eljegyzi Piroskát a Daliás Idők második dolgozatában is, ami 

1 Ez persze anachronismus, ha Ariosto eposára (XVI. sz.) vonatkoz-
nék, A. azonban valami régi Orlando mondára gondolhatott. 
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kedvező végre mutat s az Arany-magyarázók azt sejtetik, hogy Toldi el-
vette volna Piroskát в csak később fordult a mese A. képzeletében tragi-
kussá leánya halála után. Erre utal а X. ének 102. is. De ebből sem kö-
vetkezik, hogy A. feleségül szánta volna Piroskát Toldinak, csak az, hogy 
akkor még nem tragikusan, pl. Piroska halálával akarta megoldani a 
nehézséget, melyet maga támasztott magának s melyet a T. Sz. előszavá-
ban is emleget. I t t világosan mondja, hogy «szerelmet, mely házassággal 
végződjék, a II. részbe sem hozhattam bele». Utóbb is «sikeretlen sze-
relmi kaland»-nak mondja, melyet éppen azért, mert nem végződik há-
zassággal, csak epizódnak szánt a Daliás Időkbe. A. tehát már kezdetben 
így tervezte a mesét : «mindazáltal [vagyis annak ellenére, hogy P. nem 
lehet Toldié] megkísértettem ily tervet nagyjában összeállítani», mondja 
előszavában. Piroska halála is megfordulhatott már akkor képzeletében, 
Toldy tanácsára is, bizonyossággá azonban kétségtelenül kedélyének ké-
sőbbi elborulása fokozta. Azt" hiszem, nem ártott ezeket a tényeket kissé 
revideálni. 

Az ostromban résztvevők nevei részben azonosak a IX. 25. versszaká-
ban említettekkel. Dobait is említi a Dub. kr. : Demetrius de Dobey 
(293.), Lengyel nevét maga Podhradczky idézi egy oklevélből (301.). 

A párbajrahivás részletesen a Polg. Lexiconban is megvan (II. 
556—7. Tolnai). A. ezt a forrást is használta. 

A 78. versszakban Lajos felháborodik azon, hogy a Taránti nápolyi 
királynak nevezteti magát. Ezt a Bud. kr. említi : « qui pro rege se ge-
rebat» (291). 

Tizenegyedik ének. 

Jakabot a Bud. kr. Jacobus de Pinatariis-nak (306.), a Dubnici pedig 
Jacobus Pynrata-nak nevezi (307.). 

Szomma ostromát a Polg. Lex. (II. 547—8.) úgy mondja el, mint 
Szalay, A. maga az utóbbira hivatkozik. A Bud. kr.-ban csak ennyi: 
«oppidum Sumpnia vocatum . . . expugnavit» (305.). 

Giléti fia Domokos és öccse János elesik Aversánál. A Dubn. króni-
kában csak ennyi van : «Johannes filius Palatini sagitta percussus vix 
mortis periculum declinavit» (305.). 

A hercegek neveit a Bud. kr. (291.) s a Dubn. (290.) is említi Szalayn 
kívül. 

Lajost bal lábán nyíl éri : «Вех . . . sagitta balestre in pede fuit leta-
liter vulneratus, et vix, divino fretus auxilio, et medicorum cura, mortem 
evasit» (Bud. kr. 305.). A Dubn. kr. szerint a várfalról lövi meg valaki : 
«in sinistro pede graviter vulneravit» (306.). 

Johanna meneküléséről ezt mondja a Bud. kr.: «Johanna regina cum 
Lodovico de Tarento eius marito, qui pro rege se gerebat, clandestine fu-
gientibus et in tribus galeis per mare, versus Provinciám et Avinionem. . . 
properantibus» (291.). 

Irodalomtörténet. 17 
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Vesszősnek Fülöp keresztnevét Podhradczkynak egy német történeti 
munkából való idézetéből vette (290. Tolnai). 

Az ítélkezést Durazzo fölött a Polg. Lex. is részletesen mondja el 
(II. 542—3.). 

» 

A 125. szakban említett masszai borról A. a következőket írja kézira-
tában : «Massicum, a Massicus hegyről, mely termi. Nem tudom, a hegy 
nem Massa nevű helyről neveztetett-e így. Keresni kell jó mappán.» 
Ezt a jegyzetet aztán elhagyta. A Massa városra vonatkozó föltevése 
alaptalan. 

Tizenkettedik ének. 

A királyi hercegek fogságáról ezt mondja 'a Bud. kr . : «cum magna 
diligentia et honore, bene et lauta fuerunt conservati, sicut decuit san-
guine coniunotos Begie Maiestati» (291). 

Zács Klára nótájáról megjegyzi, hogy «Ttidja fiatal, vén husz esztendő 
óta». A ballada 1855-ben jelent meg először, a XII. éneket 1879 első hó-
napjaiban írta. 

A király fejét tartó barátról, minorita Jánosról, kinek Lajos meg-
gyónik (38. vsz.), Podhradczky megjegyzi : «Fratri Joanni ex ordine Frat-
rum Minorum ; fuerit is Ludovici conscientiae moderator, quem etiam 
rerum gestarum, quas de Ludovico narrat, scriptorem esse coniicio» (307.) • 

A sátor felállítás s az ünnepies teátrális jelenet némileg Az utolsó 
Bátori hasonló jelenetére emlékeztet (III. köt. Váratlan c. fejezet). A 
sereg négyszögben áll fel, Kisfaludy Tihamérjkhaii István vajda szintén 
«négyszögletbe állítja» lovagjait (XVII.). 

Bessenyei Jánosról, a király vice-lovászmesteréről a Dub. kr. egy vi-
tézi tettet is elmond (304.), más helyen (343.) pedig elmondja, hogy a 
királyt egy medvétől mentette meg (Tolnai). 

Laczfi Csáktornyát és Ösztrogot kapja : « . . . donatione Castrorum 
Oztrogo et Chiak Tornia vocatorum.. .» (Bud. kr. 297.). A Dub. kr. sze-
rint Laczfi Endre maga ajánlkozik a Nápolyban maradásra, Nb. az első 
hadjárat után Laczfi István vajda maradt Nápolyban kormányzónak (Bud. 
kr. 291—2.). Podhradczky közli a Cod. Diplomaticusból Lajos adomány-
levelét is, mely kimerítő méltatása Laczfi érdemeinek (297—8.). 

A kobzos elbeszéléséhez némileg hasonlót találunk Kelmenfy László 
Pdris -patakja c. novellájában is (Ajándok. 1846. és Beszélyeinek II. kö-
tetében 1846.). Itt a várúr be akarja falaztatni leányát, Jolánt, mert 
titokban Jenő felesége lett. Jenő rátör apósa várára, öldöklés támad, 
majd tűzvész, melyben Jenő s apósa elpusztul, Jolán két kis gyermeke 
pedig eltűnik. Ezek aztán felnőtt korukban megkerülnek és Zsigmond 
királytól visszanyerik apjuk birtokát. 

Lajos Bómai fogadását a Dub. kr. is leírja, ebben az A. említette 
evvivák is megvannak: «clamantes: viva Вех de Hungaria ! viva! viva!» 
(308. Tolnai). 
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A kis Martell Károly haláláról a Dub. kr. ezt mondja : «Вех autem 
Lodovicus de morte eius fuit valde contristatus, quia proponebat praeficere 
in Regem Apulse, pro Rege Andreœ pâtre suo, si vixisset (292. Tolnai). 

A pápa a Bud. kr. szerint (310.) : «paternaliter salutaribus monitis 
institit apud Regem, quod gentem suam de illo Regno revocaret». 

A párnatáneot A. gyermekkorából ismerte. Leírta a T. Sz. glossariu-
mában s egy M. Nyelvőrbe szánt kis cikkében. It t említi, hogy nem ős-
magyar tánc, hanem nyugatról került hozzánk (M. Nyelv. 1916. 327.). 

Az Arany-címer részletes leírását 1. az Aranyoknak I. Rákóczy 
Györgytől kapott nemesi levelében (A. hátrahagyott iratai és lev. II . 
XXXIII.). A tört cimer kifejezést Lehr Albert magyarázta (M. Nyelv. 
1915. 191.). 

Ez az összeállítás 1905-ben megjelent munkámmal együtt ez idő sze-
rint teljes áttekintést ad a T. Sz. forrásairól. 

SZINNYEI FEKENC. * 

Toidy Ferenc és Goethe. 

Toldy Ferenc 1829 július hó 31-én, kevéssel orvosdoktorrá való avatása 
után, egy évnél tovább tartó külföldi tanulmányútra indult, melyen 
számos klinikán és kórházban megfordult. Az ott nyert tapasztalatairól 
és benyomásairól érdekes feljegyzéseket tett, melyek fia, Toldy László, 
nyugalmazott székesfővárosi főlevéltáros birtokában vannak, aki az azokba 
való betekintést igen szívesen megengedi. 

Toldy Ferenc 1 ezen tanulmányútján megismerkedett a tudomány és 
irodalom számos jelesével. Goethét 1829 szeptember hó 4-én látogatta meg. 
Weimarba utaztában találkozott Hecker dr.-ral (1795—1850), a kiváló berlini 
orvostanárral, aki vele együtt szintén Goethéhez igyekezett. 

Erről a látogatásról Goethe naplójában2 mindössze a következőt 
jegyezte fel : «Früh (szept. 4-én) hatten mich besucht : Herr Prof. Dr. Hecker 
aus Berlin, Dr. Schedel aus Pesth, beydes Mediciner». 

Toldy Ferenc a Goethével való találkozásról Kazinczy Ferenchez és 
szüleihez intézett leveleiben emlékezik meg. Kazinczynak írja : 3 «De a 
legszebb napok Weimárban vártak rám, hol Goethe udvariasan (in bona 
signifie) fogadott, s fél órát hagya magánál töltenem.» Kazinczy ennek a 
látogatásnak nagyon megörül, és azt írja Toldynak : 4 «Levelednek sok 

1 Schuschny Henrik : Toldy Ferenc mint orvosi író. Emlékkönyv 
Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára. Budapest, 1908. 277. 1. 

2 Goethes Werke, herausgegeben im Auftrage der Grossherzogin 
Sophie von Sachsen. III. Abtlg. 11. Bd. — Goethes Tagebücher. 11. Bd. 
1827—1828. Weimar, 1900. — 121. 1. 

3 Kazinczy Ferenc levelezése Kisfaludy Károlylyal s ennek körével. 
Kiadta Kazinczy Gábor. Pest, 1860. 169. 1. 

4 U. o. 174. 1. 
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