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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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helyein sikoltottam fel, de sehol nem annyira, mint midőn írod, hogy 
Goethénél tölthettél fél órát, meleg nyájassággal fogadtatva. — — — — 
Keménylem Goethével beszélél nyelvünk s literatúránk s a Széchenyi, Yay, 
Andrássy ós Károlyi hőstette felől s bár előtte valamit declamálál vala 
magyarúl, hogy ő ítélhetne utánad nyelvünk hangzásáról». Kazinczy 
ezen kívánságára Toldy1 Londonból (1830. márc. 15-én) a következőket 
válaszolja : «Nyelvünk hangját sem Goethe, sem Tieck, sem Schlegel nem 
hallották, mert nem kívánták, s nem leshettem ki az alkalmatos szem-
pillantást ; s tolongó nem akartam lenni kincsünkkel. Örülök 
annak is, hogy számtalan ismerkedéseim által leltem alkalmat, sok jót 
mondani nyelvünkről és rólunk ; nem sok tűzzel teszem: az utazó magyar 
nem lehet egyéb mint szerény, de úgy tartom, hogy aztán hiszik, amit 
mondok». 

Toldy Ferenc a Goethénél tett látogatásáról szüleihez intézett leve-
" lében2 azt írja : «Er ist ausserordentlich vornehm, aber durchaus nicht 

steif, sondern recht anziehend.» 
Goethe az első találkozásnál többnyire kimért, tartózkodó volt és nem 

mindig melegedett fel. Hasonló tapasztalatot tett különben Grillparzer3 

is, aki Goethével való első találkozása után arról panaszkodik, hogy Goethe 
fellépése olyan volt, mint egy kihallgatást adó feszes uralkodóé és hogy 
ő szinte sajnálja, hogy Weimarba ment ; de már három nappal későbben 
megváltozik érzése, ekkor már el van ragadtatva a nagy költő szeretetre-
méltóságától és melegségétől : «Erst erschien er mir wie ein Jupiter, 
dann wie ein Vater». 

Túlsokan keresték fel Goethét, hogy szemtől-szembe lássák az akkori 
szellemi élet legfőbb képviselőjét. Bielsehowszky4 azt mondja, hogy állandó 
dicsfény vette körül azt, aki szemébe nézhetett és hogy főleg a fiatal 
nemzedék volt az, amely hozzá közeledett, hogy neki tiszteletteljes lelke-
sedését bemutassa. Goethe tudta, hogy sokan csak kiváncsiságból zarán-
dokoltak hozzá ; sokan csak azért jöttek, hogy költészetük termékeiről 
véleményét kikérjék és mindezek tanulmányaiban, munkásságában zavarták, 
így hát nem szívesen fogadott minden idegen látogatót, sőt volt eset 
rá, hogy egyeseket nem is bocsátott maga elé. Egynehány magyar 
tanuló is hiába ment Weimarba, Goethe- nem fogadta őket. Erre vonat-
kozik egy megjegyzés, amely Goethe naplójában"' található : «Es meldeten 

1 U. о. 177. 1. 
2 Leo Verő: Goethe und Franz Toldy. Goethe-Jahrbuch. XXVIII. Bd. 

Frankfurth a/M. 1907. 254. 1. 
Emil Schaeffer : Goethes äussere Erscheinung. Leipzig, 1914. 31. 1. 

4 Dr. Albert Bielschowszky : Goethe. Sein Leben und seine Werke. 
München, 1910. XIX. Auflage. II. Kt. 491. 1. 

5 Goethes Werke, id. kiadás. Tagebücher. 11. Bd. 1827—1828. Weimar, 
1900. 320. 1. 
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sich ungarische Studirende, die ich leider nicht annehmen konnte (1828. 
december 25.)». 

Hogy milyen szeretetreméltó tudott lenni a 70 éves Goethe, bizo-
nyítja egy levél, melyet Weisgelhez, a lipcsei könyvkereskedőhöz (1817. dec. 
24.) intézett,1 amelyből egy részletet csak azért idézek, mert benne magyar 
látogatókról is van szó : «Ich komme öfters in den Fall, jungen Leuten 
eine Artigkeit zu erzeigen, besonders Studirenden und Beisenden aus 
fernen Ländern, da ich ihnen gern ein Buch mit meines Namens Ein-
schritt verehre. Gegenwärtig möchte ich dem hiesigen Griechen und Ungarn 
etwas dergleichen anbieten und wüsste nichts schicklicheres als die Bänd-
chen Ew. Wohlgeboren Ausgabe». 

Idegen látogatókkal szemben gyakran bizalmatlan, tartózkodó volt ; 
azért beszéltek egyesek az ő néma kihallgatásairól.2 A fogadás sok esetben 
csak néhány percig tartott. Schaeffer szerint mindenki azt a Goethét 
találta, akit megérdemelt. Szerinte Goethének sokat panaszolt, fagyos meg-
közelithetlensége az ő páncélja volt, amellyel magát az emberek tolakodó 
kíváncsisága ellen felvértezte, akik neki semmitsem adhattak, de ellopták 
tőle a legjobbat, aûiije volt — idejét. Ha tehát Toldy említi, hogy Goethe 
látogatása alkalmával előkelő, de vonzó is volt, úgy ebből következtet-
hetünk a benyomás kedvező voltára, amelyet Toldy Goethére gyakorolt. 

Itt említhetjük azt is, hogy Goethe naplójában a nála tett látogatások 
nagy részéről nem tesz említést. 

Toldy leveleiből és előbb említett feljegyzéseiből nem tudjuk meg, 
hogy a félóráig tartott látogatás alatt miről folyt a beszéd ; annyit tudunk, 
hogy Goethe akkor köszönte meg Toldy «Handbuch der ungarischen 
Poesie» című munkáját, melyet ez 1828 augusztus hó 9-én, röviddel annak 
megjelenése után levél kíséretében küldött volt Goethének.3 Toldy ezen 
levelében munkáját az európai kultúrtörténet egyik szerény adalékának 
mondja ; majd kijelenti, hogy hálával tartozik Goethének, aki művelt-
ségére mindig a legdöntőbb befolyással volt. A következő esztendőben az 
orvosdoktori méltóság elérése után Németországba szándékozik utazni és 
azon édes reményt táplálja, hogy Weimart láthatja és ezen alkalommal 
ő excellenciájánál tiszteletét teheti. 

Erről a levélről, valamint az erre adott válaszról sem Goethe levele-
zésében, sem naplójában nem találunk említést. Csupán az említett külde-
ményre vonatkozólag találjuk a naplóban4 a következő feljegyzést : «Erhielt 
durch Hoffmanns: Handbuch der ungarischen Poesie von Franz Toldy 
mit einem Briefe von Franz Joseph Schedel aus Pest. Dürfte also jener 

1 Goethes Werke: Briefe. 1817. IV. Abtlg. 28. Bd. 355. 1. 
2 Wilhelm Bode: Goethes Lebenskunst. VI. Auflage. Berlin, 1913. 41.1. 
3 Leo Verő : id. m. — 252. 1. 
4 Goethes Tagebücher, 1827—1828. 11. kt. 301. 1. 
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wohl ein angenommener Namen seyn. — (este írja :) loh las 
weiter in dem Handbuch der ungarischen Poesie (1828. nov. 10.)». 

Igen könnyen feltehető az, hogy Toldy könyvéről és az akkori iro-
dalmi viszonyainkról beszélt. Goethe a magyar nyelv és irodalom, de 
főkép a magyar viszonyok iránt régebben érdeklődött. Ez akkor volt, midőn 
II. József császár uralkodása alatt egyes magyar elégedetlenek Nagy Frigyes 
ajánlatára magyar királynak Károly Ágost szász-weimari uralkodó her-
ceget akarták megnyerni, akinek tudvalevőleg Goethe nemcsak minisztere, 
hanem benső barátja is volt. Károly Ágost, aki a trónt csak József halála 
után akarta elfoglalni, reményéről kénytelen volt lemondani ; egyfelől 
mert Anglia a terv megvalósításához hozzájárulását megtagadta, de más-
felől azért is, mert József halála után II. Lipót alkotmányos uralkodá-
sával a magyar sziveket csakhamar megnyerte. 

Goethe, Toldy látogatása alkalmával, bizonyára aziránt is érdeklődött, 
miképen fogadják és ítélik meg hazánkban müveit, melyekről tudvalevőleg 
Kazinczy mint «halhatatlan alkotásokról» emlékezik meg. Riedl Frigyes1 

szerint Kazinczy «életének legnagyobb bálványa Goethe, fővágya magyar 
Goethének lenni». 

Közelebbit nem tudok róla, de önként kínálkozott más társalgási 
anyag is. Toldy látogatása előtt u. i. nyolo nappal (augusztus hó 27-én) 
a drezdai Königl. Sächsischen Hoftheater-ban jelen volt Faust első részének 
első előadásán. 

Tudjuk, hogy Goethe mennyire érdeklődött Faustjának szinrehozatala 
iránt. S habár Goetho már 1810-ben és a későbbi években is foglalkozott 
a szinrehozatal gondolatával, élete e legnagyobb alkotását először (a Ber-
linben menye jelenlétében 1819-ben és Boroszlóban 1820-ban előadott 
egyes jelenetekről nem szólva) mégis csak 1829-ben adták, midőn egész 
Németországban születésének 80. évfordulóját ünnepelték. 

A Faust (t. i. I . része) legelőször 1829 január hó 19-én a braun-
schweigi színházban került színre ; június hó 8-án adták először a hanno-
verai Hoftheaterben, majd augusztus hó 27-én Drezdában. 

Toldy ez utóbbi előadásról Kazinczyhoz intézett fentebb említett leve-
lében2 a következőket í r ja : «Goethének születése napja volt épen, s ennek 
üllésére Faustja adatott úgy, ahogy soha többé nem fogom látni». 

A weimari udvari színházban augusztus hó 28-án adták Faustot elő-
ször. Goethe, habár már rég nem volt ezen színház vezetője, melyet elked-
vetlenedve 1817-ben otthagyott, hónapokig sokat tanácskozott és tárgyalt 
az előadás ügyében és az egyes szerepeket a színészekkel maga tanította 

1 Riedl Fr igyes: Kazinczy és a német irodalom. Budapesti Szemle. 
1878. XVIII. Kt. — 130. 1. 

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

TOLNAI VILMOS. 

4 Georg Witkowszky : Goethes Faust. II. Bd. Leipzig. 1912. 179. 1. 
2 Toldy Ferenc hátrahagyott irataiból. IV. Közi. Budapesti Szemle. 

XXI. Kt. 1880. 297—302. 1. 


