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dolog, hogy szuszogni sem tudok tőle. Öt-hat éve Ígérget már az egyházi 
konventünk egy második káplánságot Temesvárra. De mindenkorig még puszta 
ígéret maradt ez is. . . . . 

Mindnyájonk névnapi jókívánságát ismételve ölel meleg sziyvel és 
szeretettel . ; • ; 

Temesv.l9U. roárc. 18. M komád 
bzMiska 

«Szabolcska Mihály, a Téli Újság szerkesztőeje Temesvár» jelzésű levél* 
papíron; a fölirat tentávai áthúzva. „ ,. ,-, , -n-

Közli: fSzABO DAVID 

ÉLMÉNYI ELEMEK TOLNAI LA IOS 
KÖLTÉSZETÉBEN. 

Tolnai Lajosnak, legnyughatatlanabb lelkű regényírónknak, ebben az 
évben volt száz esztendős születési évfordulója. Tolnainak éltető eleme volt 
<i harc, a hadakozás, a veszekedés. Mindenkivel — még Istennel is — perben 
átlőtt. A szünet nélküli, folytonos harcot, a küzdelmet önmagával és a világgal 
nem bírták idegei, folyton feszítő energiái testét is szétroncsolták. Összerop
pant, megtört ember volt, amikor meghalt. 

Má már csak a szakember ismeri Tolnai Lajos nevét. ízes, darabos 
magyarságú regényei elfeledten hányódnak poros falusi padlások, múzeumok» 
könyvtárak avult könyvei között.1 Meghalt már az a világ, amelyben izgalmat 
okoztak ezek az elsárgult lapok, elmultak azok az emberek is, akiket talán 
igaztalanul, elvakultságában bántott a napfényben is árnyakat gyanító különc. 

Úgy érezzük, hogy nem követünk el kegyeletlenséget azzal, hogy 
irodalomtörténetünknek Tolnai egyéniségével kapcsolatban homályosan maradt 
pontjait családi hagyományok, mendemondák és feltáratlan adatok bemuta
tásával próbáljuk megvilágítani. Reméljük, hogy ezzel Tolnai további értéke
lésén is lényegesen változtatunk. 

1. To lna i L a j o s dunaszen tg -yö rgy i emléke i . 
Az ember életének jelentékeny részét gyermekkora határozza meg. 

A gyermekkori benyomások döntő fontosságúak a férfikor törekvéseire ; 
a célkitűzések, amelyek serkentik az alkotó erőt egy életen át, gyakran az 
első benyomások által felvetett problémákban, az első átélés alkalmával 
felkeltett érdeklődésen alapulnak.. Tolnai legújabb életrajzírója, Förhécz 
József is ezt az elvet követte, amikor Tolnai önéletrajza nyomán apró 
részletek kiemelésével rajzolta meg Tolnai gyermekkorát2 — anyja rokonsága 
révén igen elágazó dunaszentgyörgyi kapcsolatait azonban nem kutatta föl. 
Szerintünk igen sok regényének, elbeszélésének alakjai, hangulatai találhatók 

1 Ez túlzás. A Fővárosi könyvtár 1934-ik évi beszámolója igen szé|> 
forgalmat mutat ki Tolnai regényeiből.. SzerJc. 

2 Förhécz József : Tolnay Lajos élete és művei. 1935. Ez a mű látszó
lagos részletessége mellett is hiányos. Sokkal logikusabban foglalja össze 
Tolnai életét Jakab Ödön «halvány képe» (Kisf. Társ. Évi. üj F. 1904.) és 
A sötét világ c. önéletrajz alapján Patakné dr. Szegő Rózsi: Tolnai Lajos. 
Győri női ker. isk. Ert. 1928/29. 



a dunaszentgyörgyi élményekben.1 Érdekesen utal erre a körülményre Biró 
János : «A gyermekifjú Lajos dunaszentgyörgyi vakáciozásaiban találta 
legtöbb örömét. Ez a hely volt t. i. anyja szülőföldje, aki később ide is 
települt árván maradt gyermekeivel.2 Az idősebb fiu szivesen eljárogatott 
a ,tiprókba*, ahogy a nép a kukoricafosztást nevezte. Szép nyári estéken 
hosszan elmélázott a vidám vagy mélabús nótákon, szerette a szénagyüjtők, 
szüretelök bohóságait, szerette a természetes, őszinte magyar gyermekek 
társaságát. Gyermekkorának ezeket a boldogabb emlékeit festette meg olyan 
meleg liraisággal Azalvégi kőháznál című költeményében.»8 .Egyszerű szavak 
kellemes eirógatásával idézi fel emlékeit : 

Zsidó kocsmáros lakja mostan 
Családunk régi tűzhelyét ! 
Az ablakot mi ékesíti: 
Nem a viras : a rongy, a szemét. 
A csönd, a csin, mi egykor régen 
Templommá tévé a lakot — — 
Milyen világ is volt az akkor 
Anyám s húgom hogy itt lakott ! 

Az ablak mellett állott széke, 
S fehér kis varró asztala, 
Az ablakban nyiló virágok 
—. Mert húgom még leány vala — 
A tél, tavasz, a nyár s ősz képben 
Az ősi címer a falon — i 
Boldogságnak—mintákkor mondtam, 
De másnak most se mondhatom. 

Mikor jöttek ugy késő nyárral 
Az agusztusi melegek, 
Mi boldogan kiáltád sokszor: 
«Ahol jőnek a gyerekek! 
Eredj fiam, lányom, eredj, menj, 
Hamar, hamar ajtót, kaput » 
S a két diák, anya s a testvér 
Sirva egymás karjába fut.4 

A költeményben említett «alvégi kőház» a régi számozás szerint a 90. 
számú ház volt ; ma Dömötör István tulajdona. Itt lakott valaha Tolnai 
özvegy édesanyja, s varrásból tartotta fenn magát és gyermekeit, az így 
keresett pénzből taníttatta fiait. Á költeményben említett leánytestvérének 
neve Zsófi volt. A «másik» diák : testvére, Károly, akivel együtt tanult — 
később közjegyző lett Pakson. Dédanyám, Kecskeméti Dánielné Kaszás 

1 Patakné szerint «legrégibb élményeiből vett rajzok bőven előzik meg 
első kisregényét» (id. mű 7. I.). Kár, hogy csak utal a Tolnai-regényekben 
levő élményszerüségek szépségére, s nem bizonyítja példákkal. 

2 Förhécz müvéből ennek az elköltözésnek az említése hiányzik. Való
színűnek tartom, hogy az időpont a gyönkt iskoláztatás megszűntével jelöl
hető. Tolnai A boldogság előtt c. elbeszélésében gyermekkorának barangolá
sairól is megemlékezik. Szeretettel idézi fel a hegyremászás után elébe táruló 
nyönyörü kilátást. «Oda látszott a kölesdi hosszú országúti nyárfasor; a 
kanyargó és csillogó Sárvize; oda látszottak a szomszéd német luteránus 
faluk fényes bádogtornyai. Tisztán kivehettük a tengelici kastélyok magas 
kéményeit s a messzelátó óriási szilfát a hencsei és a földesi puszták fölött, 
a szentgyörgyi .és a faddi szőlőhegyek legmagasabb pontján. Elhitettük 
magunkkal, hogy a. kalocsai kétágú tornyot is látjuk, holott az a mély 
völgyben, a hegyen túl, a Duna mellett feküdt.» Itt írja később: «Arról a 
vidékről végkép el is költöztünk, amint az első négy gymnaziális osztályt 
elvégeztem.» (A mai Magyarorsz. I. 98. 118. 1.) 

s Biró János: Tolnai Lajos. Debrecen 1933. 4. 1. 
4 Tolnai Lajos Költeményei. 1865. 223—224. 1. 
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Lidia, mesélgetett nekem Tolnairól gyermekkoromban. Ö ugyanis Hagy-
mássyékhoz közel, a régi számozás szerint a 98. számú házban születet^ 
ott is lakott szüleinél, míg férhez nem ment. Fiatal korában sokszor meg
fordult Hagymássyéknál. Szerinte a későbbi Tolnai igen kedves, gyengéd 
lelkületű fiú volt ; a világért sem bántott volna meg valakit és mindenkivel 
szívesen tréfálgatott, beszélgetett, a gyermekekkel is szívesen eljátszadozott. 
Nagyon szerették, mert élénken és színesen tudott mindenről mesélni, előadni. 
A faluban minden régi és új könyvet elolvasott. 

Maga Tolnai Malvin kisasszony c. elbeszélésében, melyben valószínűleg 
első pesti impresszióit, emlékeit önti irodalmi formába, a következőképen em
lékezik meg helyzetükről: «Kissé szégyeltem, hogy atyámnak amaz előkelő 
ismerőse oly véghetetlenül nyomorult szegénynek festette sorsunkat. Való, 
hogy szegények voltunk, mert egy özvegy asszony, kire öt mostoha és. 
három édes gyermek támaszkodik, abból a csekély, szebb napokban összc-
szerezgetett tőkepénzből csak nagy megszorítás mellett élhet úgy is, mint 
az én boldogult anyám élt.»1 

Tplnai születése idején, 1837-ben, apja. Hagymássy Sándor, györkönyi 
jegyző volt. Eiső felesége fiatíribn elhalt, később újra megházasodott. 
Tolnaitól tudjuk, hogy Dunaszentgyörgyről a régi nemes családból szár
mazó Kolosváry György földbirtokos leányát vette el, hat eladó leány közül 
a legidősebbet, Juliannát, Tolnai anyját.2 Kolosváry Julianna 1813. febr. 21-én 
születelt Dunaszentgyörgyön, anyja Tibai Zsófia volt, akinek testvére Juliánná,, 
a gergyeni prédikátor, Helleh János felesége volt.a Mindkét család a tekin
télyesebb dunaszentgyörgyi nemes családok közé tartozott. A Hagymássy 
családról Patakné is bővebben megemlékezik,4 azonban a fentiek alapján 
érthetjük csak meg, hogy miért «hevítette a férjet és a feleséget a nemes 
származás tudata.»6 Tolnai ebben a büszke tudatban nőtt fel. Számtalanszor 
hallotta ci vakodások alkalmával, anyja vagy apja büszkélkedését a család 
ősi nemességével. Egy alkalommal, amint maga Tolnai írja, Hagymássyné, 
mikor férje a saját nemzetségét túlságosan feldicsérte, ilyeneket mondott 
Lajos fia előtt : «Hát nem olyan nemzetségből származom én ? Nem voltak 
az én eleim megyei urak ?»° 

«A mostoha anya c. elbeszélésem apámat és anyámat festi» — írja 
Tolnai emlékezéseiben. Az elbeszélés egy-két helye céloz is erre a körül
ményre : Éva, az elbeszélés hősnője, «ott ül a diófa alatt a hegyen, az 
örömhegyi szőlőben. Az idő fölötte szép, a levegő átlátszó, a szem egy 
tekintettel belátja az egész vidéket. Ott folyik — nem — nem nevezlek 
meg szép folyam, hiszen akkor rögtön megtudná mindenki, hogy Szilvás 

1 Tolnai Lajos Beszélyei: Pest 1867. II. k. 8—9. 1. 
2 Képes Családi Lapok (a következőkben KCsL.) 1894. 154., 1. 
3 A dunaszentgyörgyi ref. egyház anyakönyvéből merített adatok. Juli

anna után majd minden évben szerepelnek a szülők az anyakönyvben, pl. 
1814-ben született Sándor, 1815-ben Zsófia, 1817-ben Rozália, 1818-ban 
Zsófia, 1820-ban Krisztina stb. 

4 Id. mű, 3. I. 
s KCsL. 1894. 331. 1. 
8 KCsL. 1894. 154. 1. Ugyanezt; kérdi tépelődéseiben Tolnai anyja a 

Jobb úgy c. elbeszélésben. {A mai M.-orsz. L 46.) 
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nem Szilvás, hanem a mi falunk, s hogy Éva senki más nem, mint a 
szegény, mostoha anya, s hogy a történet, amit leírok, nagyon is nem mese. 
hanem igaz valóság!»1 

Az elbeszélés tárgya az, hogy a betegágyhoz kötött anya — féltékeny
ségében, hogy legnagyobb leánya a ház kormányzását teljesen magához 
ragadja — olyan emberhez kényszeríti leányát, akit az nem szeret. A férjnek 
első házasságából öt gyermeke van nyers, indulatos ember. Az erős lelkű 
fiatalasszony, a «mostoha anya», minden nehézséget legyűr és hősies 
türelemmel éli végig azt a nehéz életsorsot, amelyet anyja betegségtől 
kiszáradt keze gyűlölettel jelölt ki számára. 

'- Éva kevély, hideg, akaratos leány ; nem kenyere a hízelgés. Anyja fel
fogását a ház ügyeiről rossznak, hibásnak tartja, azonban arra nem érez 
magában tehetséget, hogy elmagyarázza anyjának, hogy mennyi kelemet-
lenségtöl szabadítja meg őt okos beosztásával. Mivel anyja nem engedi Őt 
azon az úton haladni a gazdálkodásban, amelyet ö maga jelölt ki magának, 
kész a szerelem nélküli házassággal egész életére a legnagyobb terheket 
is magára vállalni, hogy megmutathassa : nékem volt igazam ! Pedig Évának 
volt már szerelme évek óta: «egy szegény árendás úr», aki a faluban «kis 
cserepes házban» lakott, «jobbra, amint az utas a hegyek felöl érkezik.» 
Magas szikár, barna ember volt; nem merte érzelmeit nyilvánítani «a 
hideg arczú leánnyal szemközt», pedig Éva a lángolásig szerette őt, csak 
mindezt magába zárta.' A leány búcsúzáskor sem bátorította, s így vissza 
sem nézett utána, pedig tudta, hogy ez az utolsó eshetőség szerelme nyil
vánítására. 

Apróságok leírásából is érezzük, hogy Tolnai a valóságot rajzolgatja. 
Éva élénken áll előttünk az író leírásában: «Feltűnően szép arcú, kemény, 
hideg, parancsoló tekintetű. Magas, tiszta homlokú, szépségét növelte a sűrű 
szemöldök, a tömött gesztenyeszínű haj, hosszú egyenes orr, kicsinyes, 
vékony metszetű ajk, s a nem nagy, de szikrázó fekete szem. Egyszerű 
ruházata jól illett soványos arcához, s karcsú termetéhez.» A férj, akiben 
Tolnai saját vallomása szerint apját mintázta meg, nyers, önző, begyepe
sedett fejű falusi tisztviselő. A szép asszony, akit minden különösebb meg
erőltetés nélkül nyert el, férfiúi hiúságát is fokozta, hidegsége pedig fel
keltette benne a féltékenységet, s az évek hosszú során át lelkében parázs
lott. Tolnainak egyéb nyilatkozataiból is tudjuk, hogy ez a kép nem hazug : 
apját is, anyját is olyan lelki tulajdonságokkal festi, amelyek valók voltak, 
és amelyeket ő jól ismert. A Tolnaival foglalkozó irodalom nem méltatta 
kellőképen anyja lelki tulajdonságait, pedig valószínűnek tartjuk, hogy 
nemcsak a zsoltárénekelgetéssel, hanem okosságával, mély lelki életével 
jelentékenyen hatott forrongó fia hajlítható lelkületére. 

Jakab Ödön szerint A falu urai c. regényben Tolnai «némely vidéki 
fészkek selejtes, pajtáskodó, néhány ember önző szövetségéből álló,- s gyöke
réig mételyezett életének olyan hü képét festette, melyen a színek lehetnek 
'tt-ott fölösen rikítók, de a lényeg igazságában kénytelenek vagyunk hinni.»2 

1 Tolnai: Az én ismerőseim- 2. kiad. É. n. 25S—254. 1. 
* Kisf. Társ. Évi. Új foly. 1904. 180. 1. 
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Biró János szerint ellenkezőleg: «az igazságot valósággal arcul csapkodja 
ebben a regényben az író.»1 A két ellentétes vélemény közötti távolságot 
még megnyújtja a regény alapjául szolgáló dunaszentgyörgyi emlékek 
ismerete. 

A regény szerint Szentgyörgynap éjjelén Mező Jóska, a híres gerjeni 
betyár bandája a Póka családra tört. Pált, Jánost, Erzsikét és apjukat 
kegyetlenül meggyilkolták az álarcos rablók, akik között ott volt Kondor 
Gábor is és még egynéhány betyárkodásból meggazdagodott szentgyörgyi gazda.2 

Ebből a körülményből fejleszti ki Tolnai egy telepítési históriával kapcso
latban egyik legmozgalmasabb regényét. , 

A regényt Tolnai dunaszentgyörgyi alakokról, dunaszentgyörgyi mende
mondák, falusi pletykabeszéd alapján készítette. Még ma is sokat mesélnek 
Szabó Gáborról (a regényben Kondor Gábor, Az urak c. regényében Vörös 
Gábor), aki' a hagyomány szerint «nagy betyár» volt. Vagyonának alapját 
egy gazdag régi család kiirtásából és kirablásából szerezte. Több betyárral 
szövetkezve éveken át rabolt a környéken. Cimboráit idővel eltette láb alól, 
vagy távoli vidékre költöztette. A betyárüldözések idején lepénzelte azokat 
az embereket, akik hatalmukkal vagy tanúvallomásukkal az akasztófára jut
tathatták volna. Az akkori urakat tömte pénzzel, de a végén mindegyiknek 
a vagyona az övé lett. Szőke, vörösképü ember volt. Egyetlen leánya Szabó 
Lidia volt, akit Eötvös (ill. Ötvös) Károly vett el feleségül. A regény is meg
emlékezik erről: «Lidika férjhezment az esperes fiához, a szolgabíróhoz.»1* 
Eötvös Károly tudott arról, hogy Tolnai apósa történetét .a mendemondák 
alapján megírta, s a folyóiratnak azon számait, amelyben a regény meg
jelenj be is köttette.4 Ezt a példányt Jó Dömötör Gyula vette meg Eötvös 
egész könyvtárával együtt.6 , 

Több mint valószínű, hogy Tolnai dunaszentgyörgyi emlékeiből írta 
meg regényét. Szabó Gábor története sokat foglalkoztatta, mert Kondor-Vörös 
Gábor alakja mellékalakként egy másik regényében, az Eladó birtokokban 
is megjelenik. Ellentmondásnak látszik ezzel szemben Tolnainak az az állí
tása, hogy gyermekkorában, amikor Váralján egy Rémes Mihály nevű paraszt
ember házába költöztek, a 80 éves vén Rémesné mesélt neki sokat «a gaz 
Kondor Gáborról, aki az egész falut az ujján csavarja».6 Rémesné azonban 
valószínűleg dunaszentgyörgyi emlékként mesélhette rémes históriáit, mert 
tudta, hogy Tolnait anyja révén ehhez a-helyhez családi kapcsolatok is 
fűzik. A figyelmet mindenesetre ő hívhatta fel erre a csúnya históriára, s 
Tolnai később, dunaszentgyörgyi tartózkodásai alkalmával a szereplőket is 
megismerhette. Erre vall legalább a számtalan dunaszentgyörgyi név szere
peltetése is. Az Ilyések, a Pálfiak, a f-Jajok, a Dömötörök,7 Alsó és Felső 

1 I. m. 57. 1. 
2 Ország-Világ (a továbbiakban : OV.) 1885. 106. 1. 
s OV. 1885. 362. 1. 
4 «Az Ország-Világban jelent meg először» — írja Tolnai a Sötét világ

ban, KCsL. 1895. 426. 1. A falu urait könyvalakban nem sikerült megsze
reznem, azért idézem a folyóiratot. 

5 Oláh Jánosné s>zül. Parragh Mária dunaszentgyörgyi lakos közlései, 
a KCsL. 1895. 139. 1. 

i » OV. 1885. 154. 1. 
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Öreg Kasza Testvérek,1 a gazdag felső kis Dömötör Mihály és felesége,2 a 
kövér Ényi Samu, aki bíró is volt . . .3 — mind ma is könnyen felismerhető 
dunaszentgyörgyi családok, emberek nevei, amelyek más elbeszéléseiben is 
előfordulnak. 

Az Édes mostoha c. elbeszélésében a temetőőr neve Dömötör bácsi,. 
Dániel pap lesz c. regényében szerepel «a kevély Dömötör László is». Hogy 
a tojás? c. elbeszélése hősének, Tojásos Sándor tanár úrnak anyja —saját 
szavai szerint — Dömötör-leány, a sógora, «meg az esperes öccse is-
Dömötör-leányt tartottak».4 A tanár úr noteszében az adósok között szerepel : 
«Dömötör Zsigáné és Ényi Samu vettek föl 515 flórest két hónapra (18 
auguszt. szept.) fizetnek, azaz hoznak éppen őszire 1000 darab szentgyörgyi 
tojásokat. Híres, jó minőségű tojások, ritkán fordul elő köztük az insufficiens.» 
A rongyosban szerepel Dömötör Pali és Birkás Juli, egy «erős, megtermett, 
komor képű asszony.»5 Nagyapámtól, néhai Dömötör Sándortól hallottam,, 
hogy egyik testvére, Dömötör Julianna, Paksra ment férjhez egy halász
emberhez, s később nagyon szomorú viszonyok közé kerültek. A Dömötör
családnak azt az ágát, melyből Juli is származott, Birkásnak hívták közön
ségesen a faluban. 

A rongyos c. kis regénye egyébként tele van családi emlékekkel a 
Tolnaitól megszokott torzítások között is. Az indulatos, összeférhetetlen 
Tolnai ugyanis testvérével összeveszett és a regényben kígyót-békát, minden 
aljasságot ráfog a köztudat szerint is meleg, jószívű, mindenkin Örömmel 
segítő emberre. Néha csillan csak ki egy-egy kedvesebb rész. Holló Károlynak, 
a füzesi közjegyzőnek, akiben testvérét mintázta meg, és testvérének, Sándor
nak vitája a természet csöndes Örömei között elcsitul. Mik ezek az örömök? 
«Melegen sütött még a nap, csillogott a kanyargó Duna az erdők, szigetek 
között, élénken folyt a munka a szép szőlőhegyeken, kocsik robogtak el a 
keskeny hegyi utakon, s egy-egy szőlősgazda köszönt oda a testvérekhez.» 
(28. 1.) Ebben az elcsendesedő hangulatban kérdi a közjegyző : «Valamikor 
nagyon szerettél dalolni. A Magyar-utcában sokat daloltunk. Magyar Lacir 
a kis koma, Dömötör... Hej, hol, merre vannak ök?» (87—88. 1.) — így 
találunk törmelékeket az emlékezés nyomán a Hagymássy-testvérek és 
Dömötör János együttes mulatozásairól is. 

A Szentistváni Eéry-család története c. elbeszélésének színhelye Paks 
környéke, a Fehér- és Tolnamegye egybeszögelő határán levő nemesi birtokok. 
«Szép föld, termékeny vidék, becsületes, barátságos nemesi osztály, mintha 
mind atyafiságban volna egymással.» Említi az Orosz, Pécsi, Mészöly, Orbán, 
Kolozsvári, Tamí, Szentiváni, Keresztesi, Erdős, Salamon, Parragh, Váraljai, 

* OV. 331. 
s U. o. 190., 106., 292. 1. . 
» U. o. 87., 292., 331. 1. 
* Tojásos Sándor alakjában a dunaszentgyörgyi születésű Duzs Sándor 

nagykőrösi, majd budapesti ref. gimnáziumi tanár gyengéit figurázta ki. Vö. 
Ádám Gerzson: Nagykörösi Athenás. Nagykörös 1904, Ádám (jerzson és Joó 
Imre : A nkörösi ref. főgymn. tört. U o. 1896. Barthos Kálmán : A bp. ref. 
fögimn. első félszázada. 1909. 79—80. 1. 

6 104—105. 1. «Én vagyok a Juli, a Birkás Juli. Mondok, megvárom a 
Sándor bácsit, kérem alásan, rokonok volnánk ám mink.» 
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Hollósi, Turi családokat, nagyrészük szentgyörgyi család. Érdekes olvasnunk 
efféléket: «A Kolozsvári vérnek tisztán kell átszállani firól-fira... El ne 
parasztosodnál... azok a szép formás kezeid, Kolozsvári-kezek, el ne durvul 
janak» — halljuk Kéryné intelmeit fiához. Kéryné ugyanis származására 
büszke: Kolozsvári-lány — akárcsak Tolnai édesanyja. 

Dunaszentgyörgyön ma is kedvelt dolog végig kísérni az ősök tetteit, 
jellemző cselekedeteit, lelki tulajdonságait és így hámozni ki a gyermek 
fejlődő jellemét, kinyomozni tulajdonságainak eredetét. Ilyenféle beszélgetések 
Tolnai Önéletrajzában is szerepelnek. «Amilyen most vagy, olyan leszel 
ember korodban is» — feddette Hagymássyné a vásott Lajost. «Én rám nem 
ütöttél, nekem semmivel nincs bajom, én mindenki elől kitérek. Apám is 
ilyen volt, mikor megütötte a menykő és meghalt, ott volt udvarunkon az 
egész falu. Kolosváry Györgyöt szerette mindenki...1 Nem lehetett a te 
apáddal bírni, ha a dolga jól ment Örökké marakodó természetű volt.. . »a 

Máskor így morfondírozott : «Károlyt nem féltem, az Kolosváry vér. Ravasz, 
hizelgö, simulékony, fukar, hazug. Az kivágja magát mindenütt. Te apád 
fajtája vagy a te makacs gőgös természeteddel».* / 

Látjuk, hogy Tolnai emlékei gyermekkorára mélyen visszanyúlnak: 
anyja, őszinte pillanataiban bizonyára elmesélte gyermekeinek házassága 
történetét talán a rokonságban is hallott egyet-mást róla. Bár Tolnai későbbi 
nyilatkozatai nem mindig egyeznek fiatalkori müveiben megírt emlékeivel, 
mégis bizonyos, hogy első benyomásait a tolnamegyei homokdombos, agyag
hegyes vidékeken merítette, és ezek a gyermekkori emlékek kísérték őt egész 
életén át. Szemléletének középpontja a falu élete. Anyja a paraszti életmódhoz 
közelálló kisnemesi család büszke, dacos leánya, apja izgága természetű, 
egyszerű gondolkodású falusi jegyző volt. Gyermekkorának problémái tehát 
mélyen belegyökereztek a falu legbensőbb eseményeinek talajába. Gyermek
korának emlékei telítettek tolnamegyei sváb és magyar parasztok életének 
mende-mondáival, küzdelmes életük kiemelkedő eseményeivel, amelyekben 
a főszerepet a vagyonért, a vagyon révén elérhető előnyökért, a falu feletti 
hatalomért, való iázas törekvés játssza. Ezekből az emlékekből a helyi íz 
sem hiányzik. 

Tolnai dunaszentgyörgyi emlékei gyermekkora legküzdelmesebb éveihez 
tapadnak, azonban csak az emlékeinek mélyre nyúló gazdagsága után érthetjük 
meg igazán azoknak a soroknak lírikusán ömlő melegségét, amelyekkel A falu 
urait kezdi: «Szeretem azokat a lankás, erdős hegyeket a nagy Duna mentén, 
ahol gyermekkoromat töltöttem ; szeretem azokat a kövér réteket, zúgó náda
sokat, halas ereket, ahol éjfelekig, de hajnalig fenn mesélgettünk a legelésző 
ökrök, tehenek s meg-megfutamló csikók mellett, azokon a langyos nyári 
estéken, mikor a holdvilág majd oly fényes volt, mint a nap; szeretem azt 
a félig rokoá, félig bátyám, néném, vásár-formájú, zsongó-bongó, de mindig 
jókedvű falut, mely ha egyik oldalán gazdagszik is, de a másik részén ősi 
magyar kopott fészeknek marad, azt gondolom azért, hogy el ne szakadjon 

í KCsL. 1894. 138. 1. 
* KCsL. 1894. 331. 1. 
a KCsL. 1894. 267. 1. 
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az apák, ősök kedves sziilötte földjétől, mert ha néha napján főijárnak a 
sirból: mégis jó, ha megismerik régi utczáikat, a Birkás közt, a Zsidó szoritót, 
a Tóthalált; vagy ha lejárnak a boldogabbak az égből — mert arról is van 
hir—bizonyosan jó néven veszik, hogy van méĝ  valami az ő idejükből, ami 
kedves az unokák előtt, mint a várdomb, ahonnan meg lehetett látni hozzák-e 
már az ételt az aratóknak s nem tévedt-e el valamerre az asszony; szeretem...» 
és sorban mondja el kedves emlékéit Szentmihályról,azaz Dunaszentgyörgyről. 
Gyermekkora emlékeiből csillogva bontakozik ki a poros dunamenti falu képe. 
«. ..szeretem, oh szeretem azt — most is mint akkor — kopár, pemetefüves 
temetőt, ahol édes anyám aluszik nehéz munkája után (azt gondolva, hogy 
az enyém könnyebb !) ; szeretem azt a falut, ahol senki sem bántott bennünket, 
pedig a Burján Zsófiék után a legszegényebbek mi voltunk; ahol nem laknak 
gonosz, méltóságos, rongyos urak és uralkodó, kevély, felgazdagodott, lelketlen 
emberek, kik ma fölemelkednének az égig, holnap lenyomnának a pokolig; 
szeretem azt a jó ború, jó buzáju falut, ahol a koldusok, vándorló legények, 
de még a^ oláhczigányok is pártfogót találnak...»1 

2. «Az u r a k » és a v a l ó s á g . 
Tolnainál már ifjúkori verseiben megjelenik a dunaparti kedves tájék ; 

zúgó malmok, híves fűzfák, zöld szigetek: 

Pirosakká lesznek a kékelő felhők, 
Szőlőhegyek mögé nyugodni száll a1 nap. 

Daloló, barna menyecske evezget a csobogó, csendes, habos hullámokon, 
s a Duna «eltanulja szerelmes dalait». (Dunaparton.) Szülőföldjének a magyar 
irodalomban ismeretlen vidékei Tendkívüli megfigyelő és leíró készséggel megírt 
regényeiben eleven, színes képeken jelentkeznek. A lankás tolnamegyei tájak, 
a Duna lapos árterének homokhullámai, az ingoványos rétek, kalászok rengő 
mezeje, az eső után felfrissült föld illata, akácok, eperfák alatt meghúzódó 
falvak szeretete fűti át az emlékezés megszépítő zománcával bevont finom 
képeket. 

Tolnainak nem volt teremtő képzelete: mindig a valóságot kellett maga, 
előtt látnia, hogy alkothasson. Alakjai, regényének hősei mind életből vett 
alakok. Maga írja önéletraizában : «Gyönyör volt nekem, ha régi ismerőseimet 
küzdelmükkel, csalódásaikkal, tévedéseikkel, boldogságukkal magam elé vará
zsolhattam.»2 A regények, elbeszélések főhőseinek lélekrajza, vagy a mellék
alakok pár vonással odavetett portréja, mind a valóság telivér talajából 
merített anyag, csak a kidolgozás az övé, a kialakított formára nyomta rá 
egyéniségét nyugtalan szelleme. / 

Az urak c. regényét Tolnai Marosvásárhelyt írta, amikor már csalódott 
az ottani emberekben. «Kerestem a módokat — írja — hogy e nyomorult 
viszonyok közül miképpen szabadulhatnék ki. Ekkor írtam ,Az urak' című 
regényemet.»3 Nem csoda tehát, hogy emlékeivel azok felé fordult, akiket 

1 OV. 1885. 3. 1. Vő. az Eladó birtokok hasonlóan lírikus bevezetésével. 
1. k. 17—18. 1. 

2 KCsL. 1895. 811. 1. 
8 KCsL. 1895. 202. 1. 
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valamikor nagyon megszerethetett, akikről legjobb barátja, Dömötör Jánosr 
mindig a legmelegebb, legbensőbb szeretettel mesélhetett: a dunaszent
györgyiekre. Számtalan apróság, megjegyzés, szavak, leírás bizonyítja azt, hogy 
rájuk gondolt, amikor regénye alakjait mintázta, s hogy regénye miliőjéhez 
Dunaszentgyörgy szolgáltatta a vonásokat. Az uj főispán c. regényében^ 
melyben igen sok a marosvásárhelyi emlék is, írja: «Néztem a messze, 
messze kék égen át, azokra a homokos tájakra, ahol gyermekeskedtem, ahol 
ösmertek, szerettek és talán még ma is megösmernének, mikor már meg
kopaszodtam és kész vén ember lettem idegen útonállók kergetései miatt.» 
(II. k. 4. 1.) Az a hangulat foghatta el, amelyet egyik ifjúkori versében (Falwn} 
a következőképen érzékeltet: 

Megjött a sok szép, kedves emíék, 
Szivem nincs többé egyedül. 
Ami vala sötét, borongós — 
Érzem, látom, mint fényesül. 

Komlós Aladár, Dömötör János életrajzírója, a következőket írja Dömötör 
családjáról : «Itt (Dunaszentgyörgyön) élnek régtől fogva a Dömötörök. Egyikük 
faluszerte becsült, értelmes gazda, messziről hozott uri feleséget: Szentes 
János kunszentmiklósi tanárnak, majd bogyiszlói papnak és Zelizi Máriának, 
a ,dabasi homok virágának' leányát, Erzsébetet. Nem volt ugyan paraszt a 
vőlegény sem, hanem amolyan kékbeli, a menyasszony mégis műveltebb, 
nagyobb igényű világból került mellé. Müveit és finom leány volt, szerető-
feleség lett.»1 Nem véletlen tehát az, hogy Tolnai a regény legrokonszenvesebb 
hősének sorsát barátja, Dömötör János apjának élettörténetéből vett esemé
nyekkel szőtte át. A falusi közvélemény felfogásának alapos ismertetése a 
papleány és a gazdalegény közötti házasságról még részletekben, egészen 
apró árnyalatokban is Dömötör szülei házasságának históriájából táplálkozik. 

A falura a regény első soraiból is ráismerhetünk: «Mező-Mihályfalva 
a legalkalmasabb közelségben feküdt a Dunához, egy szép, emelkedett, 
termékeny rónán, s temetője mellett valóságos országút húzódott el.» 

Nagyapámtól, néhai Parragh Sándortól, hallottam gyermekkoromban, hogy 
valamikor németek akartak Dunaszentgyörgyön sörgyárat építeni, azonban 
általa nem ismert körülmények miatt a nagy port felvert terv elaludt. Binder 
és Rock serfőzők valamelyik «uri portán» való munkálkodásának tehát a-
valóságban is felmerült terv lehet az alapja. A német iparosok letelepedésének. 
nyomán járó lehetőségek izgatták Tolnai képzeletét a falu és a város, erkölcsi 
tisztaság és fertőzött közélet közötti ellentét ily módon való ábrázolására,, 
melyből a tanulság: a falu csak önmagából (András alakja) meríthet erőt 
a megújhodáshoz, a diadalmas élethez. Olyan családra, amely a Bach-korszakban 
a német hivatalnokokkal atyaiiságba keveredett, s amikor azokat elhelyeztek, 
eladták mindenüket és velük mentek: nem emlékeznek a községben. Jelleg
zetes Tolnai gondolkodására, hogy egy mendemonda, egy terv, egy lehetőség 
hatása alatt indul meg képzeletének működése. A képzelt emberi gonoszságok, 
legborzalmasabb lehetőségeit állítja aztán a valóságból kiemelt részletek 

1 Komlós: Dömötör János. 1918. 6. L 
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valószerüségei közé és ezért érzi regényét, embereit igaznak az is, aki nem 
ismeri a regénynek mintául szolgáló helyeit, embereit, hangulatait. 

Bokros Sándor a szegvári országút mentén lévő Jeges csárdában mulat 
«jóizüen, egy kövér, fekete-barna arcú, borzas, loncsos fehérnép mellett», 
bizonyos Vica nevezetű kocsmai cselédlánnyal. A Jeges csárda Tolnai A hü 
feleség c. balladájában is szerepel. A csárdában ekkor egy tehetős gazda 
mulat, akit egy «jómadár csókolgat». Hiába hívja a gazdát felesége haza,. 
a mulató kedvű ember «Szekszárdra» megy vásározni, mulatozni.1 Más 
vonatkozásban szerepel Tolnai Bakaraszti javasasszony c. versében a 
gyermekgyilkos Jeges Erzse, aki lelkiismeretfurdalásai ellen kéri a javas
asszony segítségét.2 Mindez arra mutat, hogy a Jeges csárda nem volt épen 
jóhírü hely. Valamikor a mai Gerjeni csárdának volt ez a neve,3 talán 
a tulajdonosa Jeges nevű ember volt. A falu urai c. regényében is 
megemlíti a híres csárdát: «Mező Jóska (híres gerjeni betyár) a Jeges 
csárdánál a baltájával ketté csapta a számat...» — mondja a regény 
egyik hőse.* «A somvári Fényes Ádám úr»-nak egy régi kedves segédje; 
Jeges Dávid.5 

A regényben mellékalakokként szereplő Joó Pál, Kaszás Fertencné, 
Kacz Pálné és László Sárika — apja a nemesek hadnagya — mind duna
szentgyörgyi alakok lehetnek, mert a nevek közismert dunaszentgyörgyi 
családok nevei ma is. Krisztián, a sánta szabó, ki feleségével együtt 
a regényben többször is. szerepel, szintén dunaszentgyörgyi ember volt. 
Német ember volt, magyarul sem tudott jói, Szepper Krisztián volt a neve, 
azonban fiát is csak Krisztián Lajos néven emlegették a faluban. Nem 
szabó, hanem asztalos volt, olyan mindenhez értő ember.9 Tolnai Dániel 
pap lesz c. regényében «Krisztián asztalosnét» szerepelteti. A «temetősori 
Séni Böske» a falunak sokat emlegetett szegénye volt, nem egészen normális-
gondolkodású nőszemély. Vadházasságban élt Komáromi Pállal és együtt 
lakott velük Vica nevű testvére is.' Nagyon rendetlen, «céda» asszony volt, 
úgyhogy még ma is mondják, ha valaki rendetlen, vagy nem szépen van 
bekötve a feje, hogy «olyan, mint a Séni Böske». Mikor a Böskének meghalt 
az ura, nem borult,rá a koporsójára. A gyászolók figyelmeztették, hogy 
a halottnak ezt a tisztességet meg kell adni, mert a szokás ezt hozza 
magával. Séni Böske azt felelte erre, hogy az ura a halálos ágyon azt kíván ta» 
hogy ö álljon a koporsó előtt. Ha mégis ráborulna, «a menydörgős ménkű 
vágja agyon.»8 

1 Költeményei, 203—205. 1. 
2 U. o. 139—141. 1. — Patakné a Bakaraszti javasasszony tárgyának 

ismertetésében (i. m. 17. 1.) azt írja, hogy Jeges Erzse a hiribéri kocsmárost 
ölte meg, Fehér Jutka pedig gyermekét emésztette el. A költemény szerint 
épen fordítva volt. 

3 Simon Lajos dunaszentgyörgyi lakos közlése. 
4 OV. 1885. 74. 1. 
5 M. Könyvesház, I. évfolyam, 2. sz. 60. 1. 
6 Özv. Parragh Sándorné szül. Kecskeméti Lidia dunaszentgyörgyi lakos 

közlései. 
7 A 82 éves Kecskeméti Józsefné dunaszentgyörgyi lakos közlése. 
8 A 83 éves Jó Dömötör Sándorné szül. László Eszter dunaszentgyörgyi 

lakos közlése. 
20 
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A regény szerint a faluban van «két-három compossessor» ; teljesen 
eladósodtak s Vörös Gábor zsebében vannak. Ebben az időben nevezetesebb 
földbirtokosok voltak Dunaszentgyörgyön : Halász Álmos és János,'Eötvös 
Károly, Csapó Vilmos, Mészöly Ambrus, Orosz Lajos, Bankos Elek, Vizsolyi 
Jenő és Parragh. Ignác. Sokan eladósodtak'közülük és e miatt kerültek el 
a községből,1 de hogy Tolnai kikre céloz a regényben, nem tudtam meg
állapítani. Más regényeiben azonban elvétve találkozunk ezekkel a nevekkel 
is. A regényben említett «rúgott kasznár» neve Szekrényesi volt, s a 
Mészöly családnál volt alkalmazásban. Még ma is mesélnek róla jóízű tör
ténetkéket.2 

A regényben előforduló helynevek is rögzíthetők a községben. A több
ször is említett «nagy kovács ház, vagy Pécsi ház» ma Weigel Henrik 
tulajdona (Cigány köz 450. sz.)3 A «kisköz, amelyik az öreg utcára fordult 
be és a sarkán egy fösvény ember kastélya volt», szintén dunaszentgyörgyi 
helyet jelöl. Ma Fçrenczy Károly kastélya van a helyén. A regényben 
említett «fösvény ember» valószínűleg Héczey István volt.4 A regény 
«Füge kertje» a templom mögölt a Vizsolyi kertben volt. A községnek is 
~volt ilyen gyümölcsös kertje a régi posta helyén.5 

A regényben találunk utalásokat arra is, hogy Dömötör János szülőháza 
lebeghetett Tolnai képzeletében, amikor a Bokros-házat leírta. Bokrosné 
háza' «öreg-utcai uri porta», azonban a szobában «barna mestergerenda» van. 
András hazulról Biróékhoz menve «leballagott a kertek alá, fölment a 
a szomorú zsidó boltjáig, ott bekanyarodott a temetösoron, s befordult egy 
alacsony szögletházba». Hazafelé menve «tekintetes Vörös Gáborék háza, 
azaz kastélya (ma : D.ienes-ház) előtt haladt el . . . Tisztelettel közeledett 
az utca közepén álló templomhoz.» A templomot A falu uraiban is leírja : 
«. . . A szép sugár, új torony, a tündöklő csillaggal, melynek ezüstös fénye 
a túlsó féli falvakra mily szépen elhatott tiszta időben. . .»6 A torony 
tetőzetét 1862-ben javították,7 abban az esztendőben, amikor Dömötör János 
Pestre került, s Tolnai társaságában szőtte fényes terveit a jövendőről. Pár 
év múlva Tolnai is ellátogatott Szentgyörgyre, s a falunak ezt a nagy 
nevezetességét, templomának szép tornyát, tornyának csillogó buzogányát, 
gombját alaposan lelkébe véste régibb emlékei közé. Ennek a látogatásnak 
•emléke lehet Az alvêgi kőháznál c. verse is. Ma is szokás «a kertek alatt» 
menni, ha valaki nem akar az örégutcán a nagy nyilvánosság előtt a falun 
végigmenni. A «Szomorú zsidó» fösvénységéről volt közismert. Az apa halála 
után Sári nevű leánya vezette az üzletet. A ház hatalmas, a Cigány-köz 
«árkáig terjedő telken épült, ma a malom van a helyén.8 

1 Özv. Parragh Sándorné és a 70 éves Tigyi Józsefné dunaszentgyörgyi 
lakosok közlései. 

2 Jó Dömötör Józsefné dunaszentgyörgyi lakos közlései. 
3 Yégváry Imre dunaszentgyörgyi lakos közlése. 
4 Özv. Parragh Sándorné közlése. 
5 Kecskeméti Józsefné közlése. 
8 0V. 1885. 122. 1. 
7 Palcsó László : A dunaszentgyörgyi ref. templom története. Paks, 

1934 4 r 5 . 1. • 
8 Özv. Parragh Sándorné közlései. 
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Régen elég sok zsidó volt Dunaszentgyörgyön. Igazi nevükre alig 
emlékeznek már, csak a közhasználatban levő ragadyánynevüket őrizte meg 
az emlékezet. Beszélnek Görbe, Poszka, Aliglebegő, Lekvár, Magló, Torkos 
zsidóról. Salamon zsidó gazdagon került Dunaszentgyörgyre. Tömérdek 
pénzéért gyilkolták meg szentgyörgyi és faddi legények -— fel is akasztották 
őket.1 Valószínűleg őt említi Tolnai «Salamon, a benedeki árendás» néven 
a regényben. A regény szerint a faluban csak Gáspár zsidó tudott németül, 
ez az.«okos s a falu java mellett a maga hasznát is mindenkor szívén 
viselő tolmács». Gáspár zsidó szintén élő alak volt, nagy vagyonát egyetlen ' 
leánya a Schvarcz-családba vitte.1 Ez a család ma is Dunaszentgyörgyön él. 

A Bese-család Duna s zentgyörgyön igen régi és valamikor igen tekin
télyes család volt. Arra nincs semmi adat, hogy valamelyik Bese esküdt 
lett volna, vagy megyei hivatalt viselt volna.2 Dunaszentgyörgyön kovács, 
szolga, csapláros is akadt közöttük, azonban tehetős gazdálkodók voltak 
igen sokáig. Valamikor a mai Ferenezy-kastély helyén laktak, később azonban, 
amikor már nagyon elszegényedtek, a Salamonközbe kerültek.5 Tolnai Dániel 

jpap lesz c. regényében «Bese" Pál esperes, aki valahonnan atyjafia volt 
édesapjának», mint az előkelőség megjelölésére szolgáló fogalom szerepel.4 

A temetősoron lakott a falu szegényebb rétege, a szolgalegényekből 
és szolgálóleányokból kikerülő családok. A regény szerint, amikor András 
ideköltözött, azzal a szándékkal tette, hogy megmutatja : «az isten nemcsak 
az öreg-utcán lakik, de itt a mi sorunkon is». Ilyen tett szintén lázadásnak, 
számított a hagyományos szokások ellen, hiszen ide csak az ment lakni, 
akit a végső szükség kényszerített rá. Andrásnak ebben a tettében is a 
hagyományokkal való szembeszállást látták, azért emlegetik olyan sokat 
a regényben. 

Dunaszentgyörgy és Bogyiszló között a kapcsolat igen messzire nyúlik. 
A két református község között házasság révén néhány család kicserélődött, 
a -rokonszenvet a rokoni kapcsolatok is mélyítették. A látogatások bizonyára 
elég gyakoriak voltak, és egy-egy látogatás akkor nagyon sokat jelentett 
mindkét falu életében. Egyáltalában nem volt feltűnő, hogy Dömötör Benő 
innen házasodott. A szenzáció csak a feleség származása volt. 

Tolnai jól ismerhette Bogyiszlói. A regény szerint a Bogyiszló felé 
vezető út «jó vert út» volt, s «egy szép, fiatal cserfaerdőn vitt keresztül.» 
Költői szavakkal magasztalja "az «iszlói» tájat. «A sötétzöld, harmatos leve
leken ragyogott a nyári verőfény; innen-onnan a fák közül átesillámlott a 
-sziget mindkét oldalát bekerítő Duna. Csöndesség volt mindenfelé, de nem 
élettelen csöndesség; a madarak vígan szökdécseltek a hajló ágakon, ahol 
pedig madár van, ott zaj is van annyi, amennyi egy csöndességszeretö 
szívnek épen elég.» 

Patakné szerint Tolnait «avval vádolják, hogy hőseit élő mintához 
híven ragaszkodva rajzolta meg és így az alakokból könnyen visszakövet-

1 Özv. Parragh Sándorné közlései. 
2 Dr. Hadnagy Albert szíves közlése. 
8 Özv. Simon Lajosné dunaszentgyörgyi lakos közlése. 
4 A kenései réf. eccl. Protocolluma 1820—30 körül említ Bese János 

madari káplánt. 
20* 
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keztethetünk élő emberekre».1 Láttuk, hogy ez a «vád» igaz, a művészet 
szempontjából nézve a dolgot, egy és más tekintetben veszedelmes is, más
felől azonban ad bizonyos jelentőséget a regénynek — részben esztétikait 
i s : megőrizte hü társadalomrajzával Dunaszentgyörgy régi életét a tudatos 
társadalomrajz módszerei nélkül ugyan, de az átéltség hitelével. Nem egy 
regényének, elbeszélésének épen ez a «lokális íz», a dunaszentgyörgyi élmé
nyekre való utalás adja meg a maradandó becset.2 A falusi élet, a falu 
világa, amelyben Tolnai egykor élt, szubjektív erejű képeivel ma már min
denképen emlék. Senki nem gondolt tudatosan leírására, azonban a falusi 
közösség hatását az egyénre tudományos elvontsággal bárki is nehezen 
írhatta volna meg olyan megelevenítő*erővel, mint Tolnai. Tolnai éles szemé
vel, megfigyelő erejével megmentette számunkra a múlt egész sereg olyan 
társadalmi kérdését, amelyről írott forrás más formában nem maradt reánk. 

DÖMÖTÖR SÁNDOR. 

LÉSTYÁN MÓZES ISKOLADRÁMÁI. 

A magyar jezsuita iskoladrámák szerzői (többnyire fordítói) közül * a 
székely Léstyán Mózesről eddig az irodalomtörténet nem igen vett tudomást.8 

Pedig már Csaplár Benedek idézte4 Hyross Sámuelnek, a pozsonyi kir. kat. 
gimnázium igazgatójának Révai Miklóshoz 1793. július 20-án írt, s most az 
Orsz. Széchenyi-könyvtárban őrzött azt a levelét, ameilyel Faludi Caesarjának 
és Constantinus&na.k kéziratait neki megküldötte. «Adiunxi... deinde — foly
tatja — Attilium Begulum et Josephum Aegyptium a Moyse Léstyán red-
ditas hungarice. Has a P. Jacobo Hebeier Vienna accepi, ut eas tibi, si 
edendas censeres, traderem.» Léstyán e szerint a két legnépszerűbb iskola
dráma fordítója voll, de egy másik forrás a Salamon-árkmát is neki tu
laj donit ja.5 Az Attilio Regolonak, Metastasio melodrámájának csak egy magyar 
fordítását, de ennek (három kéziratban) két változatát ismerjük;8 az egyikből 
kimaradtak a szerelmi motívumok. A nagyszombati és a gyulafehérvári 
szöveg 1752-ből, a gyöngyösi 1754-ből kelt, ez utóbbi (amelyhez a zirci latin 
nyelvű áll közelebb) az azonos szövegű, de megnyirbált átdolgozás. Az 
előbbieket kell tehát Léstyán fordításának elfogadnunk, amelyet így nem 
adtak elő, az utóbbit Gyöngyösön dolgozták át iskolai előadásra. Hat elő
adásáról tudunk.7 — Az Egyiptomi József lehet a jezsuitáknál régen forgott 

i Id. m. 39. 1. 
2 Vö. Patakné id. m. 41. 1. 
3 Nevét említi Juharos, A magyarorsz. jezs. iskoladrámák története. 

1933. 104. 1. «Léstyán Mózestől Egyiptomi Józsefet említik az egykorú for
rások. Ugyanattól Salamont.» De nem nevezi meg az «egykorú» forrásokat. 
L. még Jablonkay, A jezs. iskoladráma. 1927. 18. 1. 

* Révai élete IV. 45. 1. 
s L. Juharos id. disszertációját. 
6 Zambra, Metastasio és a magyar iskoladráma. EPhK. 1919. 13—24. 1. 
' 1754. Gyöngyös, 1755. Kassa, 1755., 1765.,, 1766. Buda, 1758. Sel

mecbánya. 


