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TOLDI ELSŐ ÉNEKÉRŐL. 
Arany Jánost képzeletalkata, saját nyilatkozatai és az irodalomtörténet 

eddigi eredményei szerint, nem az anyag-teremtés, hanem az anyag-formálás 
munkájára képesítette. Konkrétumok, szétszórt, összegyűjtésre, megtisztításra, 
megfegyelmezésre váró anyagrészek, kellettek neki, hogy sajátos művészi 
erejét érvényesíthesse. Vajon Toldi első énekéhez elegendő adatot nyujt-
hatott-e a költőnek főforrása, Ilosvai históriája ? Meríthetett-e innen mindent, 
ami a magyar verses epika e szinte reprezentatív alkotásának anyagává lett ? 

Ilosvai Selymes Péter tudvalevőleg három strófában foglalja össze Toldi 
és Laczfi nádor találkozásának történetét. Ez a rövid szöveg nem adott 
Aranynak többet a mese legkülsőbb kereteinél : Miklós egy általúton álldogál, 
nyomó-rúd a kezében, jön Laczfi és hada, a budai utat kérdi, s Miklós 
útmutatásul félkézzel kitartja a rudat — ezek a mozzanatok szívódtak fel 
Ilosvaiból Toldi első énekébe. Ilosvai közlése egyébként is igen szegényes. 
Atany delelő altöldi rónája helyén nála egyetlen szénás szekér szerénykedik. 
Nem halljuk Laczfi és az elvonuló hadnép szavát, 3 nincs ellentét a nyalka 
vitézek és az egyszerű suhanc között. A nyomórúd megemelése alig több, 
mint a hős testi erejének egyik illusztrációja. A megokolatlan neki-búslakodás 
itt minden, ami Arany hősének elemi erejű lelki felkavarodására emlékeztet ; 
különben a históriából egészen hiányzik a lélekrajz. E meggondolások szerint 
megvan az alapja annak a feltevésnek, hogy Arany Ilosvain kívül más 
forrásból is merített, s innen származnak az első ének Ilosvaiból le nem 
vezethető motívumai. 

A XVI. századi históriát kiegészítő elemek, amelyeket Toldi első 
énekében Arany értékesített, úgyszólván valamennyien együtt találhatók 
meg Garay Jánosnak egy értékében elég másodrangú, rövidke versében. Hét 
esztendővel Toldi előtt született meg a HegyJce huszárok c. költemény, s 
Aranynak lehetett rá módja, hogy megismerje, mert az 1840-es évek folyamán 
kétszer is megjelent nyomtatásban. 1841-ben az JEmlény, 1843-ban a Honi 
vezér közölte. íme : 

Ekéje mellett a suhancz áll 
Egy vakmerő legény ; 
Előtte büszkén a huszár had 
Kardot csörtetve mén. 

,Azt véltem a labanczra mentek, 
S velők lesz háború, 
Hogy annyi büszkeséggel vagytok ! 
Mond a paraszt fiú. 

,Hová, hová, kardos vitézek ; 
Ti czifra, büszke had ?' 
Kiált a pórlegény utánok, 
S forr melle és dagad. 

Ha majd a harczba mentek egyszer ; 
Köszöntsetek be itt : 
Meglássuk akkor, hánynak üli 
E vad gőg arczait.4 

«Hová megyünk-e, hej hová-e ? 
Prádéra, földike!» 
Riad kevélyen, élbizottan 
Reá mindegyike. 

Szól s visszalép ekéje mellé, 
Élén egyet törül, — 
S villámot láttak a huszárok 
Kettőt a domb mögül. 

S hegykén, kevélyen eltekintnek 
Gúny és kaczaj között, 
Darócz ruháján a fiúnak 
S a kérdező fölött. 

Az egyik a suhancz magasra 
Emelt ekéje volt, 
A másik önnön két szeméből 
Szikrázva villámolt. 
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Hogy Garay versének emlékei valóban ott lappanganak Toldi első 
énekében, első tekintetre is szembetűnő. A szántóföldön dolgozó legényt 
Arany is, Garay is — akár Ilosvai — huszárokkal állítja szembe, de ez a 
szembeállítás sokkal élesebb, mint a régi históriában volt. Garay huszárai 
«hegykék», s Arany leventéinek vezére is «hegykén, csak amúgy félvállra» 
áll szóba Toldival. Garay «suhanc», «paraszt-fiú» névvel illeti hősét ; a 
rudat forgató Toldit Laczfi szintén «suhanc»-nak nevezi és seregéből senki 
sem mer kiállni «egy paraszt fiúval» — mint a költő mondja. 

De van sokkal közelebbi kapcsolat is Garay és Arany verse között a 
személyek felfogásában. Garay suhanca és Toldi egyaránt vitézek szeretnének 
lenni. A huszárok láttára Garay hősének «forr melle és dagad» ; a fiatal 
Toldi is úgy nézi Laczfi seregét, «mintha szíve, lelke a szemében volna». 
Ez a vitézi életre való vágyakozás szólaltatja meg Garay pórlegényét a vers 
elején : «Hová, hová, kardos vitézek, Ti cifra, büszke had ?» Hasonló, bár 
nem valódi kérdések támadnak fel Toldi szívében is a porfelíegből 
kibontakozó vitézek láttára, de ő feleletet nem várva, csak amúgy, magának 
sóhajtja a leventék felé: «Merre, meddig mentek? Harcra? Háborúba?» 
Garay legénye úgy képzeli, a labanc ellen lesz háború, s oda igyekszik a 
huszárság ; Toldi töprengve kérdi : «Mentek-é tatárra ? mentek-é törökre ?» 

A személyek felfogásában mutatkozó hasonlóság mellett feltűnő Garay 
és-Arany versében a párhuzam a személyek egymáshoz való viszonyában 
is. A vitézek mindkét költeményben fennhéjázva szólnak a mezőn dolgozó 
legényhez. A «prádéra» készülő huszárság «földikének» szólítja Garay kérde
zősködő suhancát. Aranynál is sértő a megszólítás, de sokkal inkább az, mint 
forrásában, nemcsak fogalmazásának rideg-voltánál fogva, hanem mert nála 
nemes embernek szól a • «hé, paraszt !» Garay legénye aránylag hosszasan 
leckézteti a huszárokat ; Toldi ismét hallgat, csak «füstölög magában.» 
Mindfeét versben erkölcsi érték és testi erő tekintetében egyaránt felettük 
állókat sért a vitézek hányi-veti szava s nagy indulatokat támaszt Garay 
hősében csak úgy, mint Toldiban. Mindkettejüket elfutja a harag, s haragjukon 
mindketten testi erejük demonstrativ megfeszítésével könnyítenek. A magasra 
emelt eke és a félkézzel kitartott nyomó-rúd egyaránt hatalmas testi erő 
bizonyítéka. Valószínű, hogy e különösen felötlő motivum-párhuzam Ilosvai 
históriája és Garay verse között indította meg Arany lelkében Ilosvai ada
tainak és a Garay-féle vers anyagának összeolvasztását. 

Sem Ilosvainál, sem Garaynál nincs meg a jelenetet átfogó színtérnek, 
az alföldi tájnak leírása. E bevezető tájrajzhoz azonban elegendő indítéteot 
nyújthatott mégis mindkét forrás. Garay eke mellé állítja hősét, Toldi 
mellett Ilosvainál szénásszekér rakodik. Arany Ilosvai adatát veszi át, s 
talán a szénásszekér képe sugalmazta az írónak, hogy a delelő nyári Alföld 
képének megalkotásába fogjon. Nincs nyoma továbbá Arany forrásaiban, 
hogy a vezér a parasztlegény erejének láttára birokra, erőpróbára szólítaná 
fel vitézeit. Ezt a mozzanatot a történet sodra az előzményekből adódó, 
szinte magától értetődő módon hozta létre. Arany versében eddig sem szólt 
a leventék «mindegyike», mint Garaynál, hanem csak maga a vezér, Laczfi, 
s így a személye' nagyobb fontosságot nyert. Aranyt az útmutatás ténye 
kényszeríti továbbá arra is, hogy hőse ne Garay mintájára a huszárok 
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elvonulása után, hanem jelenlétükben, szemük láttára mutassa meg roppant 
erejét. Egészen természetes, hogy mikor «nádorispán látja Toldit a nagy 
fával, és elámul rajta mind egész hadával», a ridegsége fölenged. Mintegy 
például állítja Toldit hada elé és egyszersmind kiengesztelni igyekszik öt a 
jóakaratú szóval: «Ember ez magáért . . . akárki; Nos fiúk, birokra!» 
Valahogy emberibb és melegebb színt kapnak így Aranynál Garay hetyke 
huszárjai. 

Garay versében gyökerezik azonban Toldi első énekének az a része, 
amely a haragos Toldit «Isten tüzes haragjával, Hosszú, kacskaringós, sis
tergő nyilával» állítja párhuzamba, s így magyarázza, miért nem vállalkozik 
rá senki, hogy Toldival megbirkózzék. Az elvonuló huszárok Garaynál is 
«villámot láttak . . . Kettőt a domb mögött» : az egyik a magasra emelt eke 
csillámló éle volt, a másik «szikrázva villámolt» a haragos suhanc «önnön 
két szeméből». 

Egyező és hasonló motívumok egész sora igazolja ilyenformán, hogy 
Arany Toldi első énekének belső, lelki történéseihez Garay verséből a Hegyke 
huszárok című költeményéből is merített, s kiváló szerkesztő készséggel, 
rendező és tisztító fantáziával szerves egységbe olvasztotta llosvai adalékaival. 
Alkotó műhelyének titkaiba ritkán láthatunk bele olyan mélyre, mint e két 
forrásának, llosvai három versszakának és Garay versének tükrében.1 

SKALA ISTVÁN. 

MIKOR SZÜLETETT BESSENYEI? 
Bessenyei születésének évéről okiratos bizonyságunk nincs ; általában 

1747-re teszik időpontját, de pusztán kikövetkeztetve Bessenyei nyilatkoza
taiból. Ezek azonban mind csak hozzávetőlegesek, így még a leghatározot
tabban beszélő is, a Hunyadi László c. tragédiája ajánlásában; 1772-ben ezt 
írja Bessenyei : «mintegy 25 éves koromban írtam». A «mintegy» — én 
emeltem ki — mutatja az adat pontatlanságát, másrészt feltehető, hogy a 
kézirat és nyomtatás nem egykorúak ! 

Bessenyeiről írt tanulmányomhoz folytatott kutatásaim során a m. kir. 
Hadtörténelmi Levéltár nemesi testőrség! okmányai közt rábukkantam a 
Conduite-Liste-kben* a helyes adatra ; az évszám ezek szerint, amint az alább 
következő három Conduit-Liste egyértelműen bizonyítja: 1745. 

1 A teljesség kedvéért utalunk arra az ismert tényre, hogy Toldi első 
énekén a János vitéz VII. része is nyomott hagyott. A bujdosó Jancsi is 
huszárokkal találkozik, akiknek fegyverén csillámlik a napfény, s e csillogás 
hívja fel Jancsi figyelmét reájuk. A huszárok alatt tombolnak a Jovak. 
Láttukra Jancsi szíve alig fér meg a baloldalában. «Be örömest mennék én is 
katonának!» — gondolja. A vezér hetykén szól hozzá, de a sugárzó szemű 
legény tetszik neki. Katonái nem győzik Jancsi «szépségét, erejét csodálni». 
A huszárok a török ellen mennek. E motívumokat Arany is értékesítette. 

3 A m. kir. Hadtört. Ltr. világháborúelőtti oszt.-nak nemesi testörségi 
anyaga a közelmúltban érkezett Bécsből. Az anyag eddig II. fokú rendezésen 
ment át, nem lehetetlen, hogy előkerül egy oly Intimaium Bessenyeiről is, 
mint amilyent Bárótziról bírunk. A listák jelzése : W. 29/1770, 69/1771 és 
19/1772. 


