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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. 
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No 
1770 
24 

1771 
21 

1772 
12 

Nomina-Garden Georgius Bessenyei 
Alter. 

Religion 
Ob und wo er vorher gedient 

26 27 28 
Reform, Calv. 

nicht gedient 
53/4 | 7 . | 8 

ordinaria et (Jura Patriae) áthúzva — 
hat viel Fähigkeit 

Wie lange er bei der Garde dient 
Ob er Studium und Wissenschaft 

besitzet oder viel Witz habe 

Was er für Sprachen rede ? teutsch, ungarisch, lateinisch, wälsch, 
französisch. 

Was er bey der Garde gelernet ? teutsch, französisch, wälsch, fachten und 
tanzen 

Ob und zu was er sich dermalen 
appliziere "? 

fleissig leset guthe 
und schöne Bücher. 

Übet sich in den 
Wissenschaften. 

Ob er in Dienst fleissig und 
accurat ? accurat — fleissig 

Ob er gute Conduite habe ? guth 
Ob er sparsam oder ein Ver-

schwänder? guth (illetőleg) guther Wirt. 

Ob er vorzügliche Attention. 
772-ben : Reflexion verdiene) 

Kitűnik ezekből a Conduite-
1773 dec.-ig szolgált a testörségnél, 
s nem 19, mint Bayer vélte. (A m. 

ja (illetőleg) vorzüglich 

Lísíe-khöl, hogy Bessenyei 1764 őszétől 
tehát 20 éves volt, amikor Bécsbe került 
drámaíród, tört. I. 1897. 90. 1.) 

CLAÜSER MIHÁLY. 

Az itt közölt adatot okirat szolgáltatja, tehát kétségkívül hiteles. Sajnos, 
ez sem dönti el véglegesen a kérdést, mert több tekintetben is határozatlan. 
Még ha föltesszük is — s ez e íöltevés, azt hiszem, bizonyosság erejű — hogy 
a Conduite-Liste-he az adatokat az év végén vezették be, akkor is kétséges 
mit jelent a 26—28 év, vajon betöltött éveket-e — ez volna a logikus — 
vagy azt, hogy Bessenyei az illető évben jár — ez is szokásos, bár hely
telen évmeghatározás. Másfelöl kérdés, nem a katonaságnál ma divatos 
számítást használták-e már abban az időben is, amely szerint a dec. 31-én 
született gyermeket a következő év jan. 1-én, tehát egy napos korában, már 
egy évesnek tekintették. E szerint az 1770-ben 26 éves Bessenyei nem is 
1745-ben, hanem 1744-ben született. 

Bizonyos azonban, hogy a Conduite-Liste adata erős fogódzó s össze
vetve a többi korhatározó adattal, meg lehet majd állapítani Bessenyei szü
letésének az igazi évét. 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 


