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(Harmadik és befejező közlemény.) 

A Toldi költemények között a terjedelemben legnagyobb, 
de az elkészítésében legtovább tartó harmadik rész jelent meg 
időrendben legutoljára. Fiatalon, az első siker lázában fogott hozzá 
Arany és mint öreg ember fejezte be, betegségbe, lelki-testi bajokba 
zökkent élete alkonyatán. Harmínczegy éven át, 1848-tól 1879-ig 
hosszabb-rövidebb megszakításokkal folytonosan dolgozott rajta és 
folytonosan elégedetlenkedett vele. Az első ének 1851-ben a Vakot 
Imre-féle Losonczi Phönixben2 jelent meg, a második 1861-ben 
a Szépirodalmi Figyelőben és a Koszorú 1863. évfolyamában a 
harmadik. S habár ezek nyomtatás alá adott, tehát a bevégzett-
ség jellegével bíró dolgok voltak, még sem maradtak meg ebben 
a formájukban, hanem javítás, változtatás, revideálás alá kerültek. 

Három kidolgozását ismerjük eddig Toldi Szerelmének, ez 
a három kidolgozás azonban visszatükrözi mindama lelki esemé
nyeket, melyek az Arany életében 1848-tól 1879-ig végbementek. 
A fiatal kor vidám derűje és önbizalma öleli körül a Toldi Sze
relme első próbáit, de már a szabadságharcz után megakad a 
munka, mind ritkábban tör fel benne Toldi és Piroska mély 
szerelmének örömzaja, később pedig bánatba ful, tragédiába csap 
át, mivelhogy a megálmodójuk lelkén is keresztül szántott az 
életnek egy pár apró tragédiája. Ámde, a míg a vidám daliás 

•x 

1 Néhai Dr. Esztegár László dolgozatának kiegészitéséül. 
2 Losonczi Phönix. Történeti és szépirodalmi emlékkönyv. Az 1849-iki 

háborúban földúlt és elpusztított Losoncz város némi fölsegélésére. Kiadja 
és szerkeszti: Vahot Imre, I. kötet. Pest, 1851. (78—85 lap.) 
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éneknek indult költemény kialakulhatott két nemes lélek végzetes 
tragédiájává, közbe jött egy csomó gond, egy csomó szenvedés, 
fájdalom, családi bajok, anyagi nélkülözések s mindezek fölébe az 
a mindig kisértő kétség, hogy meddő munkára vállalkozott, mert 
ez a része a trilógiának indokolt legkevésbbé, mivel a mondai 
vonatkozások a Toldi életének épen eme szakánál hullottak ki a 
krónikások kezeiből. Már pedig, ha nincs mondai vonatkozás, a 
mese szálait sincs mihez tapasztani és a cselekmény bárminő 
müvészkedésével halad előre a modern krónikás lebonyolító raffi-
neriájának, költői hitelt, históriai illúziót még sem kelthet a dolog, 
hanem megmarad a raffmeria remekének, a költői virtuozitás 
mesterkedése gyanánt, a mi együtt véve is, külön is, mind szép 
dolog, de hol marad akkor az eposzi hitel. 

Ez az a ggodalom felmerült Arany lelkében már akkor, 
mikor a Toldi Szerelme ügyében a Petőfi ismert ajánlása után 
első levelét 1848 április 22-én megírta. Csak az idevágó passzusait 
idézzük az érdekes levélnek, mely így hangzik: »A mi már most 
Toldi uram derekát illeti, tanácsodat köszönettel veszem s meg
próbálok eszmélkedni fölötte. Annyi világos, hogy onnan nem oly 
könynyü beszélymesét venni. Tudniillik, én nem tulajdon érte
lemben vett eposzt, hanem ügynevezett költői beszélyt írok, 
melynek cselekvényfolyama szerintem drámai. Dráma a fellépés, 
drámai, sőt sokat mondok, tragikus a lelépés ; ezekből lehetett 
drámai menetű beszélyt ütni össze, de mit vegyek az élet köze
péről, hogy drámai legyen! Költsék, azt mondod. Majd meglátom. 
Meglátom, tudok-e repülni az Illosvai Péter diák szárnyai nélkül. 
Ha lehet, teszem, de ha nem lehet, elhagyom, mert nálam főleg 
a compositióban van a poesis, ha t. i. van; és ha a compositiót 
már előre gyöngének sejtem, soha sem vesztegetem rá a min
dennapi költészet tarka szalagbokrát.« A szabadságharcz után, 
Petőfi, eltűntével, buzdító szerepét átvette a régi jó barát, Szilágyi 
István, a ki minden bevezetés nélkül egy csomó »nagy és szép« 
adattal lepte meg Aranyt, hogy munkára serkentse. Ezek a »nagy 
és szép« adatok egyúttal az első forrásai Toldi Szerelmének. 
A Fessier históriájának 3-ik darabja, Horvát István Nagy Lajos 
védelméről szóló tanulmánya, a Tudománytár aktuális kötetei, 
La Bret Itália históriája, Székely István krakkói krónikája, továbbá 
mappák, apróbb jegyzések, miket Szilágyi István hamarjában 
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összegyűjtött és a még ezek után érkezendő felvilágosítások, — 
fődolog, hogy Arany fogjon munkába, mert a trilógiának ezt a részét 
is meg kell csinálnia. A sokféle adatoknak úgy mondja Arany nem 
veheti nagy hasznát, de azért Szilágyit is megnyugtatja. Megcsinálja 
fejből a költeményt, a kort pedig felfogja, úgy a hogy tudja a 
históriából. Egyebekben jelenti, hogy sietni akar, mert tart tőle, 
hogy különben beleun a nem kedve szerint induló munkába. 

A következő év derekán, 1851 júl. 5-én Szilágyi újabb ada
tokkal szolgál. A középkori párbajok mechanizmusára való ada
tokat most keresgéli, de a leányfiusításról már biztos és pozitiv 
útmutatással tud szolgálni. Meg is jelöli a helyeket. Arany kény
telen volt tehát dolgozni s hogy csakugyan dolgozott s nemcsak 
az első ének készítése vette igénybe idejét, az a levele is bizo
nyítja, a mit Szilágyi Sándorhoz 1850 május 7-én írt, melyben 
azt adja tudtára, hogy minden idejét Toldi Szerelmének kidol
gozására fordítja. Sőt Tóldy Ferenczczel azt is közli, hogy 1851 
ápril havában már az ötödik énekig eljutott, de most félbe kell 
hagynia egy időre a munkát, míg kézhez nem kapja lllosvai Toldi
jának teljes kiadását, mert az 1746-iki kiadásnak épen az Űj 
Magyar Múzeum állapította meg hiányos voltát. A Tóldy Ferencz 
válasza annyiban jelentőséges, hogy figyelmébe ajánl Aranynak 
néhány epizódot, miközben a Losonczi Phönix-ben közzétett első 
énekre ezeket jegyzi meg: »A Losonczi Phönixben álló kezdet 
aggodtatna, hogy Toldi nagyon korán fogatik a szent igába s ez 
által eleje vétetik számtalan érdekes szövődésnek, ha a kegyed 
találmányos elméjében nem kellene bíznom, hogy így is fentar-
tani és lépcsőnként nevelni . . . .« E levélre szóló április 28-iki 
válaszában kapjuk aztán Aranynak a Toldi Szerelme későbbi 
tervét, melynek főeltérése az előzőkétől abban tűnik elő, hogy 
Toldi és Piroska nem lesznek egymásé és sem a költemény ele
jén, sem végén nem lépnek egymással házasságra. 

Toldy Ferencznek ezzel a közbeszólásával Arany meglátta 
ugyan a két főalak viszonyának körvonalait, de újabb nehézség 
állván útjába, a munkát is megakasztotta egy időre. Az az öt ének, 
melyről azt mondta, hogy készen van, nyilván semmit sem ér most 
az ő szempontjából, más nyomon kell immár elindulnia és a fonalat 
újra felvennie. Csakhogy kérdés, vájjon nem hiábavaló munka-e ez. 
Lévay »Józsep«-nek szóló 1853 máj. 28-iki levele tárja fel az 
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Arany újra kezdődő aggodalmait. »Az eposnak — írja — íárgy 
kell, olyan tárgy, minek költőisége az embert mintegy megüsse, 
átvillanyozza, mert e nélkül csak egy jóravaló ballada sem szü
letik; ily tárgy azonban nem mindig akad, vagy nem mindig 
fogékony rá az ember, e szerint valamint a lyra kedélymozza
natot kíván, úgy az elbeszélő költemény is azt, azon külömbséggel, 
hogy lyrában csak egy kell : a benső állapot, eposban kettő : 
a külső tárgy a belsővel egybehangzásban, aczél és kova — tehát 
jelenségei nem lehetnek oly sűrűk, mint a lyráé. Érted ? mert én 
nem értem.« E kijelentéseknek természetes következménye, hogy 
Toldi Szerelme kiadására gondolni most már nem akar és nem 
is mer, pedig ha igazaknak vehetők Tompához írott szavai, akkor 
ez a rész is készen hevert fiókjában már 1853 november havá
ban — az első kidolgozásban. 

Ámde minél aggodalmasabban viselkedik Arany, annál 
biztatóbban és követelőbben iparkodnak behajtani rajta írók és 
hírlapok ezt a tartozását. Mert nemzeti tartozásnak Ítélik a Toldi 
Szerelme mielőbbi közreadását s hogy az önbizalom visszaszálljon 
újra szívébe, Toldy a legtulzóbb nyájaskodástól sem riad vissza. 
»Sóváron nézek — úgymond — Toldi második része befejezésének 
elébe. Ne legyen kegyed édes barátom, mostoha e gyönyörű gyer
meke iránt. Az megérdemli osztatlan gondjait, míg szárnyra kel
het.« Jókai pedig azzal akarja morális kényszerhelyzetbe hozni, 
hogy kiírja róla a Délibáb-bán, hogy a míg az írók és a közön
ség elnémulásán aggódtak, ő addig nagy csöndben, feltűnés nélkül 
befejezte Toldiját, sőt most már újabb — kún világból merített — 
hőskölteményén dolgozik. De értesült Tompa is az Arany kedvetlen 
magatartásáról, tehát ő is izgatni próbálja: ». . . nem jól vagyon, 
hogy Toldi derekával még most is csak úgy sehogy se biztatsz; 
ha már a feje és lába készen van, törik-szakad meg kell lenni 
a derekának is. Igazán én is féltelek egy kicsit, nem mintha erő
det nem ismerném, de mert körülményeidet ismerem, valamint 
azon kóranyagnak, mely e részben kínoz, restté tesz, én is nagy 
mértékben birtokában vagyok. De azért mégis hiszem, hogy addig-
addig fohászkodol neki, míg végre bevégzed. Ugy légyen !« Alig
hogy Tompa befejezte, kezdte a Hölgyfutár,1 még pedig nyilvá-

1 Hölgyfutár 1854 okt. 28., 234-ik száma. 
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nosan és ünnepélyesen. Toldi Estéje megjelenése alkalmából írott 
ismertetését ugyanis e szavakkal zárja be: »És most nincs egyéb 
hátra, minthogy felszólítsuk a költőt, miként irodalmunkat »Toldi« 
harmadik, s illetőleg második részével is, — mely a hőst férfi 
korában tünteti fel, — mielőbb megörvendeztesse.« A Hölgyfutár 
után pedig a Divatcsarnok1 is megszólal, mondván: »Szeretjük 
hinni, hogy a t. szerző nem fog soká várakoztatni Toldi második 
részére sem.« 

A sürgető, buzdító, izgató írásoknak egyelőre semmi foga
natjuk nem lett. Sem hátra, sem előre nem tud menni Arany. 
Pedig napokon át koholja a terveket, míg utoljára gondban elvész. 
a gondolat. Ekkor már nagykörösi professz jrsága is kötve tartja. 
Gyulai Pálnak épen azt panaszolja, hogy sem Toldiban, sem 
egyebekben nem tud előremenni, mert diákok penzumait kell 
javítgatnia, szabad óráiban pedig haragudhatik aztán, hogy nálunk 
az Árpádok vag4/ Nagy Lajos, Mátyás korának olyan epikusa sem 
volt, mint Firduszi. Mert könnyű dolog ám pattogtatni a hexa
metereket, de magát és a publikumot a költőnek hat századdal 
hátravinni, az már nem olyan könnyű feladat. Toldi Szerelme 
lassú készülésének okát különben így magyarázza : »Hol az 
anyag? a gazdag mondakör ? a mythologia ? Csináljunk! Köszönöm 
szépen. Ezt csinálni nem lehet, ez csinálódik. Nem tudom, benn 
van-e az aesthetica szótárában e terminus: »eposzi hitel«, de én 
annyira érzem ennek hatalmát, hogy történeti vagy mondai alap 
nélkül nem vagyok képes alakítani ; talán nincs inventióm, 
phantasiám: elég az hozzá, hogy nekem, ha építeni akarok, tégla 
kell és mész. Ezért pihen oly hosszasan Toldi II. : Illosvai ma
gamra hagyott, s én egyik légvárat a másik fölé rakom, de egyik
kel sem vagyok megelégedve, mert nem bigyeszthetek mottót a 
szakaszok fölibe, mint pap a textust, mintha mondanám: higyjetek, 
ne nekem, hanem az írásnak, mert megvan írva anno ez s ez, 
hogy bika rugaszkodik stb.« 2 

Ebben az időszakban Toldi Szerelmének problémája annyira 
lefoglalja minden gondolatát, hogy olyan írásaiban is, hol nem 
provokálja senki a költemény lassú készüléseért, beleszövi éle-

1 Divatcsarnok 1854 okt. 30-iki száma. 
2 Arany levele Gyulai Pálhoz 1854 január 21. 
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tének ezt a keserű epizódját és indokolni iparkodik álláspont
ját. Önéletrajzában megemlíti, hogy mikor Toldi Estéjét ama 
bizalmas írói körben, hol Szemére Pál is jelen volt, felolvasta, 
szóba jött a Toldi férfikorából való költemény alakításának czél-
szerűsége is, hogy így a két eposztöredék (Toldi és Toldi Estéje) 
egy trilógiává legĵ en összefűzhető: »Ettől fogva sokat foglalkoz
tam az eszmével, meg is kezdettem Daliás Idők czím alatt, néhány 
énekig vittem, majd újra, meg újra dolgoztam anélkül, hogy eddig 
(1855) befejezhettem volna. Legfőbb akadály, mi e tekintetben 
reám súlyosul az, hogy a Toldi monda két darabban már szinte 
ki van merítve; én pedig az eposzt mondára, a nép tudalmában 
is élő mondára szeretem alapítani, a légből kapott eposzok iránt 
ellenszenvvel viseltetem, hiányozván azokból, mii én eposzi hitel
nek nevezek. Le fogom küzdhetni ez akadályt, még nem tudom.« 

Arany e többszöri nyilatkozatai mindig ugyanama nehézségekre 
mutatnak rá, miket már 1848-ban, Petöfi-hez írott levelében majd
nem leküzdhetetlennek látott. A tervet azért nem adta fel végleg 
sohasem. »Újra és újra« átdolgozta, amiket addig nagy nehéz
ségek árán összeírt s az újabb átdolgozásokat is félretette, hogy 
majd egyszer ezeket is revideálás alá vehesse. A sajtó és az írók 
körében a Toldi Szerelme iránt való érdeklődés azonban nem 
szűnt meg egy pillanatra sem s 1855 október havában a Hölgy
futár 1 újra aktuálissá teszi egy kisebb közleménye kapcsán, a mely
ben elmondja, hogy Toldi János helyett örömestebb adott volna 
hírt arról, hogy Arany Toldijának közép részét a közönség mielőbb 
olvashatni fogja, a következő évfolyamban2 pedig Arany pesti 
tartózkodását így hozza a közönség tudomására : »Irodalmunk 
büszkesége Arany János jelenleg körünkben mulat ; bár ha e 
rövid hirt még annyival toldhatnék meg, hogy Toldija közép 
részét közelebb adandja sajtó alá.« Egy év múlva újra szó esik 
Toldi Szerelméről egy baráti látogatás révén. 1857 húsvétján 
Csengery Antal, a két Hunfalvy és Toldy Ferencz pár napig ugyanis 
vendégei voltak. Toldy azonban nem nyugodott addig, mig a 
készen levő részeket fel nem olvasta neki. Meg volt elégedve velők 
és bíztatta Arany-t »erősen« aminek nem sok foganatja lett, mert 

3 Hölgyfutár 1855 évf. 249 száma. 
2 Hölgyfutár 1856 évf. 186 száma. 
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Arany azt határozza, hogy nem »zeng« többé parasztoknak, 1858 
szeptember 29-én pedig azt írja Tompának, úgy látszik, végső 
elhatározással, hogy a Toldi hangját ki nem állhatja, ezért lehetet
len tovább folytatnia. »Sehogy sem tudom lelkemet azon naiv 
hangulatba tenni, melyben, kivált az első rész Írásakor gyönyör
ködtem«. Csakhogy véletlenül Toldy Ferenc is értesül, mindjárt 
nagykörösi látogatása után, az Arany lemondó terveiről, tehát gyor
san tollat ragad és újra ír, mert a Toldi Szerelmének, törik-szakad, 
de meg kell lennie. »Hogy Szalontán kívánja a szünidőt tölteni, 
üdvös gondolat. Költői fejlődése fészkében, sőt azon helyen, hol 
Toldi szülemlett meg, nem lehet, hogy lelke ismét költőileg ne 
hanguljon. Bár kegyed elvitte volna magával úgynevezett töredékeit, 
ott egy is, más is kinőhette volna magát a torso-ságból, kivált a 
Daliás Idoli, mik nem fekhetnének inkább szivemen, ha ennen 
lelkem eonceptiói volnának. Kedves barátom, a költészetet is 
mesterségkép kell űzni ; az ifjút meglepi a lelkesedés, a férfiúval 
az akarat idézi elő. Akarja kegyed s meglesz. Hiszen nemcsak 
magának tartozik azzal hanem édes mindnyájunknak. Ha 
csekély véleményemnek lehet némi súlya kegyed előtt, azon 
körülmény nem gátolná egy perczig sem a folytatásban, hogy a 
monda annyira hézagos. A költőnek joga van a monda szellemébe 
belekölteni a hézagokat a magáéból ; csak itt-ott fonja át amannak 
egy-egy szálacskájával : szívesen elhisszük neki, hogy a hagyomány
ból merítette, mint magából.« 

Négy év múlva Arany révén esik szó egy pillanatig Toldi 
Szerelméről, mert ő írja Tompá-nak 1862 június 20-án, hogy egy 
trilógiát tervez (Buda halála), de nem Toldiról többé, mert azzal 
nincs kedve disznolkodni, azaz palóczosan és ápertén szólva : 
»gyesznaukodni.« Az utolsó buzdító szó aztán 1864 márcz. 12-én 
hangzik el Tompa ajakáról Toldi Szerelme ügyében. A Toldi Szerel
mével összefüggő irodalmi vonatkozások sorozatában ez a legutolsó 
azok között miket mi ismerünk. Tizennégy éve immár, hogy foly
tonosan sürget, követel Tompa, még egyszer tesz tehát kísérletet. 
Ezeket írja Arany-n&k : »Legjobban annak örültem, hogy irsz, dol
gozol ; légy is rajta : hogy az Ars Poeticát, Bolond ístókot stb. 
mint befejezett egészeket s nem mint torzókat hagyhasd magad 
után, Toldi Miklóst, se felejtsd el. Ha az első Toldit irtad volna 
csupán: nem lehetne semmi szó; de miután fejét és lábát birja: 
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derekát is várja az irodalom. Rajta hát édes atyámfia, mert haj
lik a nap!« 

íme összehordtuk mindazt, a mi a Toldi Szerelme tizennégy
éves iródásában, mint buzdító szó, Ítélet, követelőzés, bátorító 
kiáltás és kényszerítés elhangzott. E vonatkozások tartalma elő
ször is arról győz meg, hogy Toldi Szerelme elkészülését az Arany 
kortársai és a szabadságharc után való nemzedék nemzeti ügynek, 
az Arany költői becsülete kérdésének Ítélte. Ezért mindenki bele
szól, buzdítólag, követelőleg, nyíltan vagy a hírlapi közlemények 
túlzásaival kényszerítve tartozása beváltására. És e nagy ember-
apparatusnak mind nem sikerül a munka befejezését siettetnie. 
Nem sikerül, mert nem lehet. Mert Arany aggódó elméjében 
1864-ben és azután is ezek a visszatérő kérdések: hol van a 
monda, mi legyen az eposzi hitellel ? A nyomtatásban megjelent 
három első éneket tehát elveti és félreteszi mindama kidolgozások
kal, miket 1850 óta készített, más nyomon indulva velők és más 
fonalat szőve rajtuk keresztül. 

Hány ilyen kidolgozást vagyis próbatervet készített aztán 
Arany Toldi Szerelméről, azt már nem tudjuk, de az bizonyos, 
hogy az Arany László által kiadott töredékeken kívül más próbák
nak is kellett még lenniök, továbbá, hogy a Nemzeti Múzeum 
birtokában levő kézirat nem a végleges tervnek első dolgozása, 
hanem a már kidolgozott költeménynek egybevaló összesítése, 
mert csakis így érthetjük meg azt az Arany-nál meglepő dolgot, 
hogy e terjedelmes, legnagyobb kézirata aránylag nagyon csekély 
átalakításokat tükröztet vissza, holott a többi Toldi kéziratok 
vagy a Buda halála keresztül-kasul való huzgálásaikkal, átírásaikkal, 
betoldásaikkal mind jellemző és bizonyító példái az Arany alkotó 
módszerének. E vélekedésünkben megerősít a M. Nemzeti Múzeum 
kézirattárának 1536. Quart. Hung. jelzésű Daliás Időkből való 
négy oldalas töredéke, továbbá a megjelent három első ének és 
a második kidolgozás eltérő helyei, melyek 1850-től 1863-ig 
Íródtak és a miknek csak ama helyei vannak meg a végleges' 
formát jelentő Toldi Szerelme kéziratban, melyeket a költemény 
utolsó terve megalakítása idején Arany alkalmas és használható 
részleteknek itélt. A Toldi Szerelme ama kéziratában, mely a 
Nemzeti Múzeum birtokában van, feltűnően csekély a javítás az 
Arany többi kézirataihoz viszonyítva. A javítások helyett annál 
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érdekesebbek a szöveg egyes helyeire beiktatott évszámok, melyek 
jelzik, hogy a költemény melyik részét mikor írta Arany. E dátu
mok összeállításából készen kapjuk a Toldi Szerelme harmincz 
éves vajúdása megható és érdekes történetét. Ezek a jegyzések 
a kézirat különböző helyein szétszórva, — egybefüggő összeállí
tásban így következnek: 

I. ének 33-ik versszak mellett a margón: »Eddig 1850 (kivéve az 
utolsó versszakot) a többi későbbi betoldás.« 

II. ének I. versszaka mellett a margón: »Ez a szerkezet végkép 
1863-ban állapítva meg (közbe jött más irányban induló 2—3 dolgozat.)« 

V. ének végén: »Eddig 1864j5 folytán, szaggatva^ különböző időkben.* 
VI. ének első versszaka mellett a margón: »1867 nyarán, de ugyan

akkor félben maradt.« Czeruzával: Leányom f 1865 decz. végén.« 
VI. ének: »Szalontánál csaptak össze« kezdetű vers mellé: »Ez darab

ban már megvolt előbb. Az 50-es években.« 
VI. ének 51. versszak után: »Eddig 1867-ben. A mi következik 1867-

ben jött hozzá.« 
VI. ének végén: »Eddig 1874 szept. 18.« 
VII. ének I. versszak mellett a margón: »Régibb dolgozatból.« 
VIII. ének I. versszak mellett a margón: »1874 nov.« 
VIII. ének 29. versszak mellett a margón: »1875 aug. 22.« 
VIII. ének 69. versszak mellett a margón: »itt kezdve« (ez a két szó 

czeruzával) »1877 decz. végén.« 
VIII. ének végén: »1878 jan. 7. 

IX. ének 69. versszak mellett a margón: »Eddig jun. 31. 1878.« 
IX. ének vége: »1878 febr. 20«. 
X. ének 87. versszaka mellett a margón: »Eddig márcz. 25. 1878.« 
X. ének 101. versszak mellett a margón: »Eddig ápr. 15.« 
X. ének végén: »1878 máj. 1.« 

XI. ének 34. versszaka után: »Eddig 29/VII. 78.« Czeruzával: »nagy 
szünetek. Csak 79 januárban folytattam.« 

XI. ének végén: »Eddig 28/III. 79.« 
XII. ének 22. versszak után: »Eddig húsvét első napján 79.* 
XIÍ. ének 77. versszak mellett a margón: »1879 ápr. 20.« Az utolsó 

strófa után következik pedig Aranynak ez a megjegyzése: »Vége 1879 
május 15.« 

Ezzel a közléssel körülbelül mindent, a mi a Toldi Szerelme 
történetére vonatkozik s a mi létrejötte egyes fázisának jelentő
sebb emléke, elmondottunk és közreadtunk. Hogy 1864-től kezdve 
mit végzett, hogyan s mikor, Toldi Szerelmével Arany, az imént 
való jegyzések megfelelő adatai feltárják. A mi eltérés az első 
kiadás és az utolsó szövegezésű kézirat között van, a párhuzamos 
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közlések kétféle példáiból tűnik ki, a költemény külső történeté
nek épen csak az utolsó, de legnevezetesebb mozzanatát kell itt 
még pár szóval megemlítenünk. 1879 május 15-én fejezte be 
Arany Toldi Szerelmét, nemsokára pedig nyomdába adta a leg
nagyobb titokban, nehogy korai megjelenésével a hírlapok zajon-
gását provokálja. A Kisfaludy Társaság 1879 november 26-iki 
ülésén mutatta aztán be Gyulai Pál meglepetésül a három 
évtized óta várt költeményt s a gyűlés nyomban átalakult ünne
pélyes üléssé, melyből minden más számot elhagytak, hogy a 
tisztelet és elismerés nagyságát külsőképen is kifejezésre juttas
sák Arany munkájával szemben. 

Knoll Károly kiadásában, Arany sajátja gyanánt jelent meg 
az első kiadás, melyből négy-öt nap múlva már egyetlen példányt 
sem lehetett kapni. A sajtóban, irodalomban újra a legünnepeltebb 
név Arany neve. Életének ugyanama eseményei újulnak meg, 
melyek első Toldija feltűnésével kisérték. Toldi Miklós harmadszor 
is éreztette karjának s lelkének roppant erejét a nemzeti karakterét 
veszteni kezdő nyolczvanas évek küszöbén. Ez a nemes magyar 
erő csillogott fel még egyszer a Toldi Trilógia harmadik darab
jában. Harminez év múltán, korralbajjal küzdve, törődött, agg 
tagokkal, megfehérült hajjal így fejezte be Arany a Toldi költe
mények »derekát«, melyről mindenki hirdette, hogy adósa vele 
a nemzetnek. Ennek az adósságnak a kamatait azonban mi élvez
zük, a kultuszára való munka elvégzése is tehát reánk hárul, 
íme itt közöljük a kézirat ama eltérő helyeit, melyek a T. Sz. 
1879 és későbbi kiadásaiba nem lettek felvéve.1 

A SZEDÉSHEZ. 
(Arany kézírása; czeruzával.) 

1. NB. Minden felírat versai. Csak rendes, tiszta nyomást akarok, nem a 
divatos Elzevir betűket. Aláhúzott szók: cursiv. A mottók gyémánt 
betűkkel, csak fél sor szélességben. (Kivéve a főmottót elül, mely egé
szen keresztül jöhet.) 

2. NB. A szöveg alatti jegyzeteket is hátul a Glossarium elé szedni: a szö
vegben folyó számmal ( 1) 2) 3) jegyezve meg, hová valók. A nyomás 

1 A kronológiai bejegyzések, melyeket fentebb összeállítottunk, az 
alábbi közléseknél kihagyatták. (Szerk.) 
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így tisztább, rendesebb lesz, nem kell megtörni a strophákat. Ezekből 
hármat akarok egy lapra; de a hol ének kezdődik csak kettőt, vagy 
tán egyet; s felibe az ének czíme és mottója jön, ennek nem külön 
lap kell. A lapok felett az első, második stb. ének, folyvást nyomandó, 
a mint fel van írva. — A strophák számai is középre. 

E L Ő S Z Ó . 

(Tehát) Azért mentségre szorul, 
bármely csekély töredékes legyen 
(az ily hagyomány) — adja meg 
ily költeménynek azt, a mit én 
epikai hitelnek szoktam nevezni. 

Tetszett a gondolat ; hamar
jában pár éneket mégis írtam ; 
de majd (családi fájdalmas vesz
teség, uj hivatalom szokatlan gond
jai s kiváltképen lelket-elmét csüg
gesztő testi baj) miatt ismét hosszú 
időre abba kellett hagynom. 

(Őszenkint, míg szünidőm tar
tott) néhány versszakkal tovább 
vittem a költeményt, bár remény 
nélkül, hogy valaha befejezzem : 
(Majd 1877-ben szembajom úgy
szólván egészen belső életre kény
szerítvén; miután néhány kisebb 
költeményen próbáltgatam vedlett 
szárnyaimat, év utolján Toldim be
fejezéséhez fogtam, időnként adva 
hozzá néhány szakaszt, a mikor 
és a hogyan lehetett) míg végre 
(csak) mostani kényszerített nyu
galmam alatt . . . stb. 

Az első ének fölött a kéziratlapon Arany jegyzése czeruzával: »NB. Min
den aláhúzott szó cursiv. Első lapon (egy — kihúzva) két stropha; minden 
többi lapon 3 str.« 

ELSŐ ÉNEK. 

6. VERSSZAK. 

Azért mentségre szorul, 
bármily csekély töredékes legyen — 
adja meg ily költeménynek azt, 
a mit én »epikai hitelnek szok
tam nevezni. 

Tetszett a gondolat ; hamar
jában pár éneket mégis írtam ; 
de majd egészen subjectiv ter
mészetű szenvedések miatt ismét 
hosszú időre abba kellett hagynom. 

Időnként néhány versszakkal 
tovább vittem a költeményt, bár 
remény nélkül, hogy valaha befe
jezzem : míg végre mostani kény
szerített nyugalmam alatt rávetem 
fejemet, hogy a munka befejezését 
megkisértsem. 

7. Hát neki hol vetnek, vajon 
ágyat, hol hál ? 

Magyar Könyvszemle. 1906. I. füzet. 

7. Hát neki, vajon hol vetnek 
ágyat, hol hál ? 

2 
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16. VERSSZAK. 

8. Tartsa meg az isten háza örö- 8. Tartsa meg az isten, s háza 
mére. népit vele. 

17. VERSSZAK. 

7. Ki miatt szántatlan, vetetlen 7. (A) miatt szántatlan, vetetlen 
maradtam. maradtam. 

35. VERSSZAK. 

2. Elsuhan, ellebben, le sem is 2. Elsuhan, ellebben, nem is néz 
néz rajok. reájok. 

8. Látszott a nagy puszta keskeny 8. Látszott a nagy puszta [széles] l 

zöld szalagnak. zöldszalagnak. 

37. VERSSZAK. 

4. Azóta felejti hosszú idők sorján ; 4. Azóta felejti [havak, évek] 
sorján : 

5. Pillanatra látta, évekig feledte. 5. Pillanatra látta, [hosszasan] fe
ledte. 

MÁSODIK ÉNEK. 

3. VERSSZAK. 

3. Eh mit! nekem asszony? és 3. Ej mit! nekem asszony? és 
kölöncz egy falka ? kölöncz egy falka. 

14. VERSSZAK. 

1. Kérdezi Tar Lörincz sátori 1. Kérdezi Tar Lörincz (kenyeres) 
pajtása. pajtása. 

2. Tizenegy nemesnek, Toldi alatt 2. (Vele tanyázván, mint sátorbéli 
társa. társa.) 

21. VERSSZAK. 

7. Őneki sárkányfog van paizsán 7. Őneki sárkányfog paizsán van 

három. három. 

27. VERSSZAK. 

8. S daczolva, dorongját ő is 8. Daczolva, dorongját ő is ugyan 
ugyan hányja. hányja. 

1 A [] közé tett változatok margószéli jegyzések irónnal. (Szerk.) 
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41. VERSSZAK. 

2. De becsüld meg osztán, java- 2. De becsüld is osztán, azt ja-
solom néked. vaslom néked. 

50. VERSSZAK. 

8. S öszveroskad szegény, lerogy 8. S öszve szegény roskad, lerogy 
elalélva. elalélva. 

63. VERSSZAK. 

2. Szótlan ivott Miklós, mint röge 2. Szótlan ivutt Miklós, mint röge 
a földnek. a földnek. 

HARMADDX ÉNEK. 

Jelige : 

3 . És a személét látni ifjú Lajos 3. És személét látni ifjú Lajos 
királynak. királynak. 

(Toldi szerelme. 1882-iki kiadása. 
Az 1879, 1883-iki és további kiadás
ban a kézirattal egyezően.) 

3. VERSSZAK. 

2. Kisérete ott áll, s Lökös bada 2. Kisérete áll ott, s Lökös hada 
szerben : szerben. 

7. VERSSZAK. 

8. Hajnali szellőtől elébb fázni 8. Hajnali szellőtől fázni elébb 
kezde. kezde. 

9. VERSSZAK. 

7. Arra felé Miklós fékét kánya- Arany jegyzete: (privát NB.) 
rítja, Ez (Pejkó) nem tótos. A ko ki-

8. Tudja már a Pejkó, ha nem csinyitő megmarad felhangu nevek-
is tanítja. nél is, mint Ferko. Sőt olykor 

a ka is : Terka s igy az Etelka 
sem hibás. 

2* 
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10. VERSSZAK. 

1. Szellő veti vissza sörényit a 1. Szellő veti vissza sörényit a 
ménnek. (lónak.) 

5. Csak a lehetetlent lehetne le- 5. Csak a lehetetlent lehetne le
tetni : hetni : 

11. VERSSZAK. 

8. Oh. hogy a föld akkor el nem 8. Oh, hogy akkor afz ég) el nem 
sülyesztette. sülyesztette. 

28. VERSSZAK. 

8. Terem az, szebbnél szebb, mint 8. Terem a, szebbnél szebb, mint 
rózsa az ágon. rózsa az ágon. 

35. VERSSZAK. 

6. Búcsúzva, Budára ered uta- 6. Búcsúzva, Budára (indul) uta
zásnak ; zásnak. 

43. VERSSZAK. 

5. Olykor mosolyodva tola egyet 5. Olykor (mosolyogva) tola egyet 
félre, félre. 

48. VERSSZAK. 

1. S inte Küküllőnek keresztül 1. Inte. Küköllőnek keresztül a 
a vállán. vállán. 

52. VERSSZAK. 

6. Tisztelve keresték jobbja szö- 6. (Keresve) keresték jobbja szö
vetséget, vétségét, 

61. VERSSZAK. 

8. Megereszté a szó s türelem 8. (Hirtelen a szónak megeresztvén 
zabláját. száját.) 

N E G Y E D I K ÉNEK. 

1. VERSSZAK. 

3. Megereszt * minden vár, min- Arany jegyzete : Bajt, mint a 
den megye város. méhkas. 
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8. VERSSZAK. 

3. Közel a határszél, egy iramat 3. Közel a határszél, egy (futamat) 
Prága. Prága. 

12. VERSSZAK. 

1. Monda, nagyot szökvén az 1. Monda, nagyot szökvén az 
utóbbi szóval. utóbbi szóval. 

(A nagyot és szökvén szók 
fölébe czeruzával jegyezve : fel... 
szök . . .) 

15. VERSSZAK. 

5. Pénzt verjen, zsidóbért, vámot, 5. Pénzt verjen, (egyéb díjt,) vá-
adót szedjen, mot, adót szedjen. 

7. Pöreit császárhoz föl ne vigye 7. Pöreit császárhoz (senki se 
senki. viendi.) 

24. VERSSZAK. 

6. Csak Toldi veté a kacagány 6. Csak Toldi (a mentén vete egyet 
bőrt hátra. hátra.) 

25. VERSSZAK. 

8. Lészen olasz bőrben, egy-egy 8. Lészen olasz (mezben) egy-egy 
magyar bajnok. magyar bajnok. 

26. VERSSZAK. 

3. Hogy üresen jár, mint vala- 3. Hogy üresen jár, mint vala
mely koborgó : mely (kóborló) : 

27. VERSSZAK. 

6. Hogy a cseh király hitt vala, 6. Hogy a cseh király M vala
mint vendéget : mint vendéged 

7. 8 ha te alattomban így ellene 7. S ha te alattomban így ellene 
törnél . . . törnél . . . . 

29. VERSSZAK. 

8. Felel érte, mind ez, mind a 8. Felel érte mind e, mind a 
más világon. más világon ! 
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34. VERSSZAK. 

1. Nem esett ám könnyen olasz 1. Nem esett ám könnyen olasz 
öltőt venni : (köntöst : kivakarva) venni : 

36. VERSSZAK. 

5. Kocsis az ostorral pattogat és 5. Kocsis az ostorral (csattogat) és 
kongat, kongat. 

44. VERSSZAK. 

1. Parancsot a császár, s ada en- 1. Parancsot a császár, ada en
gedelmet, gedelmet, 

5. Mérföldnyire immár a haran- 5. Mérföldnyire már a harangok 
gok zúgtak, zúgtak. 

59. VERSSZAK. 

8. Oda vagyunk ! végünk ! vége 8. Oda vagyunk ! Végünk ! vége 
ma mindennek! (van) mindennek! 

61. VERSSZAK. 

5. Rabol is : a hurczolt holmit 5. Rabol is : a féltöbb holmit le-
lerakatja. rakatja. 

62. VERSSZAK. 

4. Szedi a nép össze, a mi féltő, 4. Vagy, mint tavasz, akkép föl-
drága, verte virága. 

Vagy tán kivirágzott : (közbe
szúrva czeruzával: tó) fehér a vi
rága. 

63. VERSSZAK. 

5. Ha kijózanadnak félelem- és 5. Ha kijózanodnak félelem- és 
borbul, (bortul), 

66. VERSSZAK. 

8. S hajtja csehül egyre: »Práha«, 8. S hajtja csehül egyre: »Práha«, 
azaz »Prága.« (vagyis) »Prága.« 
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76. VERSSZAK. 

3. Még fel sem ocsúdik : hát ime 3. Még fel sem ocsúdik : ihol a 
már most a Jób posta, 

4. Prága elestével szalad egy Jób 4. Prága elestéről hozván bizo-
posta. nyost a.1 

.78. VERSSZAK. 

8. Rád Morva-, Csehország száll- 8. (Szálljon rád az .) 
jon örökségül. 

80. VERSSZAK. 

5. Hamar a szerződés, békekötés 5. »Békekötés« szó előbb kihúzva 
meglett. de a margón újra beiktatva 

»(marad)« megjegyzéssel. 

81. VERSSZAK. 

(Ceruzával.) 

1. Ott három egész nap, három 1. Hanem ira titkon régi jegye
egész éjjel sének, 

Mulatóz a többi koronás sze- 2. Kiről még ezután fog szólni 
mélylyel : az ének. 

Lajos eszét, szivét csudálva 3. Hogy a jegyváltásnak nincs 
csudálják, ereje semmi 

Becsülik öreggé magyarok ki- 4. Nem akarja ö a gyermeket 
rályát. — elvenni. 

Negyedik hajnalban lóra kap 5. De az őrzőbástyák tisztje ugy 
és indul : kivánta 

Vigan koczog a had Prága 6. Legyen . . . a bizonyos iránta 
kapuin túl 7. Mert alkalom adtán az igát 

Kiki önnön tettét, elmondva lerázza 
mi része 8. Követet is Milde, ki megma-

Illeszti örömmel a közös egészbe. gyarázta. 

82. VERSSZAK. 

Arany javításai a margón : 
7. Melyet ha valaki puszta szómra 7. Melyet ha valaki nem hisz avagy 

kétel : kétel (czeruzával.) 
8. Könyvbe is megírta Illosvai S könyvbe melyet három 

Péter. 

1 A végleges szöveg irónnal a lapszélre jegyezve. (Szerk.) 
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S könyvébe, melyet már két 
század pecsétel. 

Évszázad pecsétel 
A margó baloldalán : 

S könyvbe, mit háromszáz esz
tendő pecsétel. 

96. VERSSZAK. 

4. Mint a selyembogár szerelembe Margón : (baloldalon czeruzával). 
fonja. Selyemmel a leányt ... befonja ... 

szálakkal. 
(Jobboldalon czeruzával) : 

Selyembe bogárként, szerelembe 
fonja. 

ÖTÖDIK ÉNEK. 

Jelige : Jelige : 
Tholdi Miklós ezen igen búsult (Minden reménsége boritalban vala.) 

vala. 

3. VERSSZAK. 

8. Ezt ha nem gondolta, ezt érzé 8. (így ha nem is gondolt, így érze 
Piroska. Piroska.) 

4. VERSSZAK. 

4. Hogy mi után áhít, még neki 4. [Mi után lelkendez] még neki se 
se' mondta. mondta. 

15. VERSSZAK. 

1. Ül vala királyné, Lajos édes 1. (ült a királyasszony) Lajos édes 
anyja. anyja 

Nappali termében, mivel udvar (Bibor palotában), mivel udvar 
van ma. van ma. 

23. VERSSZAK. 

7. Tudja, Lajossal már ki van Arany jegyzete czeruzával : . . . . 
eljegyezve : (De alább ki fog tűnni. 

hogy Mariára gondol, mert Nápoly
ból várja a Lajos nejét.) 
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25. VERSSZAK. 

7. S mig egy nap a másra gör- 7. S mig egy nap a másra gör
geti ón súlyát : geti (ön) súlyát : 

26. VERSSZAK. 

7. Alma világosság: szin, moz- 7 — 8. A kéziratlap jobb margó-
galom, élet : ján Arany jegyzete czeruzá-

8. Csupa homály, bolt, vak, üres val : = . . . (mely szóra semmi 
az eszmélet. szükség nem volt.) 

33. VERSSZAK. 

2. Soha nem borul az apja sír- 2. Soha nem borul az (,) apja sir-
halmára ! halmára ! 

39. VERSSZAK. 

4. Megvíni had által minden 4. Megvíni had által minden 
olyas várat. [rabló] várat. 

45. VERSSZAK. 

4. Kétfelől a hangot tenyerével 4. Kétfelől a hangot (kezeivel) 
védve. védve. 

46. VERSSZAK. 

5. Esküdj, meg, enyim léssz ; — 5. Esküdj, meg enyim, léssz ; — 
ha nem akarsz nőddé, (nem akarom) nőddé. 

47. VERSSZAK. 

8. Erre keselyüként süvölté Jo- 8. Erre (miként kigyó sziszegé) 
dovna. Jodovna. 

52. VERSSZAK. 

3. »Kell lenni — kiáltják — még 4. Kell lenni — kiáltják —• ott 
ott elevennek!« még elevennek. 

67. VERSSZAK. 

7. Süvei*) most már mind her- 7. Arany jegyzete Süv-sógor 
czegek, királyok : (Régi.). 
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69. VERSSZAK. 

8. 8 kézihez békülve, bocsánatot 8. S békülve kezéhez, bocsánatot 
kérne. kérne. 

72. VERSSZAK. 

7. S valamit csak sejtsen a királyné 7. Arany jegyzete a kéziratlap 
róla ! . . . jobb margóján czeruzával (alig 

olvasható) NB. a királyné, ellen
tétben ezzel, végül. 

79. VERSSZAK. 

1. És felimádkozván hajnali mécs 1. És felimádkozván (szomorú) 
mellett mécs mellett 

2. Enyhült is. Azonban készülnie 2. (Hajnalig) enyhült is. Készülnie 
kellett, kellett. 

5. Öltöztetik immár gondos, ügyes 5. Öltöztetik (is már) gondos, 
kézzel, ügyes kézzel, 

84. VERSSZAK. 

2. Végre nem állhatja: »Nosza, 2. Végre nem állhatja: »Nosza, 
hol tevéi szert, hol tettél szert, 

85. VERSSZAK. 

8. Volt : az ki megesküdt, minap 8. Volt : (de hitet is mondott) mi-
a templomba. nap a templomba. 

101. VERSSZAK-

5. Vért — a mitől ajka majd 5. Vért — a mitől ajka (szinte 
szinte kicsattan. kinem) csattan. 

106. VERSSZAK. 

6, Az előtte verdő nemes ártat- 6. Az előtte verdő igaz ártatlanság. 
lanság. 

HATODIK ÉNEK. 
(1867.) 

4. VERSSZAK. 

3. Hol van a toll, a szó művészi 3. Hol van a szó, a toll művészi 
hatalma. hatalma, 
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16. VERSSZAK. 

3. Nagyfaluba Miklós futtába be- 3. Nagyfaluba (kissé) futtába be
nézett, nézett. 

8. S fölkeresi most nyert szalontai 8. 8 fölkeresi (Miklós) szalontai 
odvat. odvat. 

23. VERSSZAK. 

1. Támadt vala Bethlen, ama 1. Támad vala Bethlen, ama Grá-
Gábor öcscse, bor öcscse, 

1. VERSSZAK. 

(Háromszáz hajdúról szóló költ.) 

4. Meg sem álla Nagy-Váradig. 4. Mégsem állott Nagy-Váradig. 

28. VERSSZAK. 

(Toldi Szerelme.) 

6. Nagy néha szobáit sorra körül- 6. Nagy néha szobáit (sorba) kö-
nézi : rülnézi : 

32. VERSSZAK. 

5. Majd téli vadászat örömire 
gondol 

Látva hogy a zúztól erdők 
haja kondor : 

Pata rengetegjén, mely még 
ősi, szűzi, 

Medve, bölény, farkas szomszé
dait űzi. 

5. E sorokra utalva, czeruzával a 
következő megjegyzéseket, me
lyek ebben a formában jegyzetei 
közé nincsenek felvéve, teszi 
Arany : Ezek ma természetesen 
nincsenek (patai erdőség). De 
csak az én gyermekkoromban 
is ellehetett volna menni a patai 
erdőből egészen Belényes váráig 
vagy Erdélyig, csupa folytonos 
erdőségben, melyben egyes falvak 
irtott határai, mintegy csak szi
getet képeztek. A XIV. század
ban tehát belóny és medve na
gyon valószínű. — Ugyanez a 
jegyzés más változatban a kéz
iratlap jobb margóján tintával 
írva és kihúzva: 18%) Mosta 
nagyváradi püspökség erdeje, de 
csak az én értésemre is nagyon 
megpusztítva. 
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42. VERSSZAK. 

2. Áll. (csak az árnyéka van be- 2. Áll, (csak az árnyéka (jelent 
lül a házban) : meg) a házban) ; 

8. Bátran, erős hangon így pat- 8. Bátran, erős hangon így (per-
toga nyelve : düle) nyelve. 

46. VERSSZAK. 

4. De a hang nem váltott : lett 4. De a (hangja nem vált) ; lett 
nagy öreg bőgés. nagy öreg bőgés. 

70. VERSSZAK. 

7. Urokat zöld lénán a hajóba 7. Urokat zöld lénán a hajóba 
vitték, tették 

49. VERSSZAK. 

1. Utnélküli földet sokat ő bejára. 1. Utnélküli földet tetemest bejára. 

50. VERSSZAK. 

3. Hervadt liliomszál, — így hir- 3. S bőre fehér bársony, — így 
deti szerte. hirdeti szerte. 

Arcza . . . halavány. 

56. VERSSZAK. 

4. Nagy retesz őrizvén betörő [NB. Nejét se* láméli a gyáva 
gonosztul. panasztúl (?)] 

64. VERSSZAK. 

6. Csónakot a parthoz talála ki- 6. Csónakot a (parton) talála ki
kötve, kötve. 

75. VERSSZAK. 

8. Akkor is ezt monda, claczra 8. Akkor is (így szólott) daczra 
emelt fővel. emelt fővel. 

85. VERSSZAK. 

4. Nekem élj egyedül »üdvem 4. Nekem élj egyedül (»szivem 
birodalma. « diadalma. *•) 
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A 82. oldalon a VI. ének 95., befejező, szakasza után : a kézirat
lap további részét Aranynak egy háromsoros jegyzete és a Toldi 
énekek versszakainak terjedelméről készített számvetési próbája töltik 
be. íme : 

(Eddig van a II-ik rész fele.) 

NB. Miután felhagytam régi tervemmel (czeruzával : talán ?) 
hogy az olasz hadjáratra epice kiterjeszkedjem, s ezt inkább csak 
epizódként akarom beszőni : nem volna lehetetlen az egészet X I I . 
énekben fejezni, — h a . . . . birna vele test és lélek. 

Ezután következik a számvetési próba, mely az Arany tervez-
getését tünteti fel. 

Első hat ének 40 és 466 vsz. 
VII . » — 62 » 

V I I I . » eddig 93 » 
Az egész eddig 40 + 599 

40 fél v. sz 20 
összes 616 

A 8 ének 40 + 631 
IX-dik én. — 102 

X, XI, X I I circa 23 4- 300 
lenne összesen 63 + 1033 

3/631/220 

1 6 | 2 1 7 
16 

57 
48 

I. ének — 40 vszk. 
I I . » 

I I I . » 
IV. » 
v. » 

62 
8 és 67 

100 
102 

VI. » 32 és 95 » 
Eddig 40 és 466 versszak 

VII. Ének 62 
m i . » 94 

IX. » 102 
X. » 113 

XI. » 136 
111. 

13^2 iv 

32 16 
3 | 4 8 . 2 | l 6 0 2 / 3 lap = 10 iv lj% rész 

LL 
18 
18 

2 /3 

82-ik oldalon : 
Az első Toldi 
A Toldi estéje 24 rövid és 

a kettő — 24 röv. és 

211 vsz. 
211 
422 vsz. 
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Toldi szerelme. 
a 8 első ének 40 röv. és 631 vsz. 
a IX-dik 102 . 
a X-dik 113 

eddig már 40 rövid és 846 vszak. 
23 

Még kell mintegy r. (Zách K.) 209 
63 
Lenne összesen 1046. Tehát két és fél anyi. 

mint az előbbi kettő összesen. 

A X első ének : 40 rövid és 846 vszak. 
A X I hozzá 136 

Összesen 40 röv. 982 még kell vagy 100 vsz. 
X I I ének 147 

eddig 40 + 1093 (több, 1100 körül van) 
és a Zách. ballada. (Kihúzva.). 

H E T E D I K ÉNEK. 

16. VERSSZAK. 

7. Melyek nagy Etelét most is 7. Melyek nagy (Att. kihúzva) Ete-
emlegetik, lét most is emlegetik. 

17. VERSSZAK. 

8. En szent koronámra szennyet 8. Szent(elt) koronámra szennyet 
ne hozzatok. ne hozzatok. 

20. VERSSZAK. 

8. Mérföldekre nyúló, párducz-
lakta nyéked ? 

Zács nádor, ebédnél, palotába 
ronta stb. 

\ 

8. Arany jegyzése a nyék-et ille
tőleg (czeruzával) : Régi neve a 
vadaskertnek. 

A kéziratlap bal margóján e 
versszakra utalnak Arany követ
kező megjegyzései: Ha a ballada 
a XII énekbe jő, akkor a vers
szak fölösleges, kihagyandó lesz. 

22. VERSSZAK. 

7. Maga a koronát féltő hegyi 7. Maga a koronát féltő hegyi 
fészek, (vészek.) 

29. VERSSZAK. 
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Mindjárt ezután egy másik, 
valószínűleg később irott meg
jegyzése olvasható : 
»Szükséges ez itt is, igy röviden.« 

30. VERSSZAK. 

1. E kép üldözi most, a Felicziáné ; 1. A sor fölött czeruzával ki
húzva : Ez eset iildo 

7. A nemesség is már csapatait 7. A nemesség is már csapatait 
hozza, (hozta), 

55. VERSSZAK. 

5. Vagy hazai lantra fületek már 5. Vagy hazai (szóra) fületek mái-
gyönge, gyönge. 

NYOLCZADIK ÉNEK. 

18. VERSSZAK. 

1. Haza juta mégis unokája kar- LUKZÜ, (jönne) mégis unokája kar
ján ; ján ; 

29. VERSSZAK. 

4. Könnyebb találgatni, hogy sem 4. Könnyebb találgatni, (mint) sem 
visszamenni ; visszamenni ; 

30. VERSSZAK. 

2. Hogy lyánya halálból uj életre 2. Hogy lyánya halottból uj életre 
válik, válik, 

40. VERSSZAK. 

4. Segítni szakácsnak, ha páran- 4. Segítni szakácsnak, ha paran
csol : jer tedd. csol : [ezt tedd] 

45. ÉS 46. VERSSZAK KÖZÖTT. 

(Már hiszem, a mit mond, Bencze 
öreg bátya 

A mért kinevettem, hogy nincs ki 
a kártya 

Hogy te — fia régi, jó Kamza —, 
Rigónak — 

Tátosnak születtél, nem puszta 
csikónak. 
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Lovak után hált ő : zivatar föl
verte 

S látta Rigót midőn száguldva 
lenyelte, 

Mint tüzes kigyót, a tüzes isten
nyilát 

ügy fogadott téged méhébe, mint 
fiát./ 

59. VERSSZAK. 

4. Nem szájtáti legény volt ám 4. Nem (vala hamvában holt lány) 
Anikó se : Anikó se. 

86. VERSSZAK. 

4. És most kegyelemért esedezni 4, És most (esedezve) kegyelemért 
küldte. küldte. 

K I L E N C Z E D I K ÉNEK. 

13. VERSSZAK. 

4. Bak nagy zsákban gyapjút 4. Bak elé zsák gyapjút, lebocsát 
ereszt, kóczot. pokróczot. 

23. VERSSZAK. 

4. Ali, s a tengerparti erős várak 
hossza. 

1. Hosszabb: ha mi balra egy ke
rülőt tévén 

2. TJgy hatolunk át e nemes or
szág szivén, 

3. Meghajtva derékban tengertől 
tengerig.* 

4. Áll, s a tengerparti várak erős 
hossza. 

* E sorokra utalva jegyzi meg 
a következőket Arany : Itt elné
zést kell kérnem a történetben jár
tas olvasótól. Művem egysége s a 
népies forma természete, mely be-
végzetlent nem tür, kényszerít, 
hogy a nápolyi két hadjáratot — 
mely itt ugy is csak episod vagy 
háttér gyanánt szolgál — össze 
vonjam ; alaptervem pedig azt 
kívánja, hogy Lajosnak D. Károly 
elleni gyűlöletét lehetőleg fokozzam 
egész a cathastropháig, melynél e 
hadjáratnak alig is volt egyéb 
eredménye. Ezért tétetem Lajossal 
e (megvallom elég, különös) oldal-

27. VERSSZAK. 



Dr. Bányai Elemértől 88 

mozdulatot, és hogy egyszersmind 
alkalmam legyen a második had
járat eseményeit (köztük Lajos 
néhány személyes [ismeretes — ki
húzva] kalandját) érinteni. A. 

59. VERSSZAK. 

5. Lementem utána le a szikla- 5. Lementem utána, (érte a sír)-
boltba. boltba. 

78. VERSSZAK. 

6. De kiszól az utas : hogy olyat 6. De kiszól az utas : hogy (merik 
csak merni ! azt merni ?) 

86. VERSSZAK. 

3. Hogy Toldinak adjon tiszta szo- 3. Hogy Toldinak [ürítsen] tiszta 
bát hálni. szobát hálni. 

90. VERSSZAK. 

2. S rónának ered, mely délre 2. S tart a rónának, mely délre 
alattuk van. alattuk van. 

93. VERSSZAK. 

2. Keresik a gimet a völgyi sü- 2. Keresik a vadat a völgyi sű
rűbe', rübe', 

94. VERSSZAK. 

6. Foszladoz és hull mint szomorú- 6. Porlik el és hull ) mint szomorú
fűz ága. Foszlik el és hull / fűz ága. 

8. Zöld, veres, meg barna kérget 8. Arany jegyzete czeruzával : 
rak az alján. még barna, vörös vagy sárga. 

96. VERSSZAK. 

3. Ötszáz évvel utóbb — vagy 3. Ötszáz évvel utóbb [meg husz-
igen, már többel. huszonöttel] 

4. Sokat ábrándozott egy beteg 4. Karlsbadi fürdőzésére való uta-
ősz ember. lás. A margón ott áll czeru

zával még a következő jegyzés : 
Ott voltam: 1869 — 1876 

1 3 4 8 ^ 1 3 4 8 
= 521 = 528. 

Magyar Könyvszemle. lüOf'r. I. füzet. •"> 
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100. VERSSZAK. 

4. Hogy szülő anyád sern ismerne, 4. Hogy szülő anyád sem ismerne 
ha látna. [fiára] 

T I Z E D I K ÉNEK. 

13. VERSSZAK. 

1. Oda épen arra ért uram. a 1. Oda épen (akkor) ért uram. a 
nádor. nádor. 

25. VERSSZAK. 

4. De az öv mellé szúrt rövid 4. De az öv mellé szúrt (görbe 
éles karddal. rövid) karddal. 

31. VERSSZAK. 

4. Kaput elfoglalni, tárni ki fal- 4. Kaput elfoglalni, (lerontani 
tőig. , földig.) 

32. VERSSZAK. 

8. Új tárgyat, új szárnyat adjon 4. (Több dolgot is adjon e szegény 
az éneknek. éneknek.) 

92. VERSSZAK. 

4. Bátor erős népet válaszszanak 4. Bátor erős népet (állitsanak) 
össze. össze. 

108. VERSSZAK. 

6. (Fogadásuk tiltja, mit az ily 6. (Fogadásuk tiltja, mit a bünper 
pör kivan) : kivan) : 

112. VERSSZAK. 

3. Hol, a ki lehetne szivének az 3. Hol, a ki lehetne [beteg szive] 
irja. irja. 

T IZENEGYEDIK ÉNEK. 

5. VERSSZAK. 

1. Ez alatt, mint szokta, a tábo- 1. Ez alatt, mint szokta, (kevesed 
ron által. magával.) 

6. Hol a Szele viznek folyása van 6. Hol [Sziláro] viznek folyása 
öszsze. van öszsze. 
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8. VERSSZAK. 

7. Már libeg a kobzos, nem is 7. Már libeg a kobzos, nem is 
ülbet szőrén. ülhet (nyergén.) 

23. VERSSZAK. 

4. Mi vagyunk háromszáz gyalogi 4. Mi vagyunk háromszáz [talpasij 
Wernernek. Wernernek. 

•6. Titkot előttünk hát nincs mi 6. Titkot (mieló'ttünk lásd) nincs 
okért zárolj. mi okért zárolj. 

25. VERSSZAK. 

6. Csak oldd meg a zsákot / * vagy 6. Arany jegyzete: Az az vallj. 
eme kardélre, Tolvaj kifejezés. (Czeruzával 

margóra jegyezve.) 
28. VERSSZAK. 

1. »Uraim!« — felelt ő, s gör- 1. »Uraim!« felelt ő, [s kérte 
nyede, has-fogva — hasát fogva]. — 

33. VERSSZAK. 

5. Körül-körül mint a jó csikós 5. [No nem azon pőrén], mint csi-
szokása. kós szokása. 

7. 8 mig ő üti szélről, ha kimoz- 7. S mig ő üti (czeruzával: hasba) 
dul, képen : szélről, ha kimozdul (czeruzá

val : üti hátba), képen : 

42. VERSSZAK. 

7. Éjszaki szél szárnyán —- mond- NB. Aranynak e sorokra vo-
ják ez a lárma natkozó jegyzete : Nem oly kép-

8. (Noha majd egy mérföld) el- telén nagyítás, mint első tekintetre 
hallott a várba. látszik. íme az 1879-i árvízkor 

Szegedről irják, hogy a dorozsmaiak 
jajkiáltása odáig hallatszott, pedig 
az is van egy mérföld. Igaz, hogy 
az árviz felülete vezette a hangot, 
de nálam meg a szél. 

55. VERSSZAK. 

3 . Serge utána s körül a sö- 3. Arany jegyzete (czeruzával a 
vényből margón) : lehet sövényből (sö

vénynyel szegett tábori lánczból), 
3* 



36 Toldi-trilogia eredeti kéziratai a M. N. Múzeumban 

93. VERSSZAK. 

7. Ki hiszi, hogy most már Lajos 7. Ki hiszi, hogy Lajos most már 
elfogadja. elfogadja. 

99. VERSSZAK. 

6. Inkább hiszi, csúffá, hogy örö- 6. Inkább hiszi, csúffá örömestebb 
mest tenné : — tenné : — 

125. VERSSZAK. 

1. Nem tiszte a lantnak olyatén 1. Nem tisztem a vőfély alacsony 
szolgálat. szolgálat. 

7. Hátra nyújtván, abba masszái* 7. Arany jegyzete (czeruzával a 
bort töltet. margón) : Massicum, a Mapicus 

hegyről mely termi. Nem tudom 
a hegy nem Massa nevű hely
ről neveztetett-e így. Keresni 
kell jó mappán. 

T I Z E N K E T T E D I K ÉNEK. 

18. VERSSZAK. 

2. Eszébe is jut egy — az ifjú 2. Eszébe is jutott — az ifjú 
levente. levente. 

22. VERSSZAK. 

2. Bencze meg a kobzos más tanyát 2. Benczével a kobzos más tanyát 
csináljon. csináljon. 

11. VERSSZAK. 

(Zách Klára.) 

1. Vissza se' megy többé 1. Vissza se (ment) többé 
2. Deli szüzek közzé 2. (Szűz leányok) közzé. 

13. VERSSZAK. 

3. Jöszte, boralj az ölemre, 3. Jöszte, borulj az ölemre 
4. Mondd meg, édes lányom. 4. Mondd (el,) édes lányom. 
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20. VERSSZAK. 

3. Mit kivánsz most királyi nőm ! 3. Mit kivánsz most (én királynőm) 
4. Fájdalom díjába. 4. Fájdalom díjába. 

39. VERSSZAK. 

(Toldi szerelme.) 

1. De leírnom, mit gyónt, nem 1. Arany jegyzete:*) H e l y e s : 
volna erányos.*) ildomos. Így hallottam még én 

ezt az régi öregektől. 

84. VERSSZAK. 

1. Más követi aztán érkezének 1. Más követi aztán érkezének 
vissza. (újra.) 

93. VERSSZAK. 

1. Hanem a királyt én bocsátom 1. Hanem én a királyt bocsátom 
előre. előre. 

103. VERSSZAK. 

5. De tovább is egyre zokogott 5. De utólag egyre zokogott 
bánatja, bánatja, 

Mint mikor a sirást el a gyér- Mint mikor a sirást a gyer
mek hagyja : mek elhagyja : 

Majd szemeit törlé, s a csilla- Megtörlé szemeit s a csillagos 
gos égre égre 

Fölnézve sokáig, így szólala Fölnézve sokáig, így szólala 
végre: * végre. 

L04. VERSSZAK. 

2. Oda vársz, — meggyógyítsz 2. Oda vársz, •— ott vidítsz boldog 
boldog szeretettel ; szeretettel ; 

5. Most kelé — négy gödröt vájt 5. Azután négy gödröt vájt neki 
neki jó kardja. jó kardja. 

5. Most fölkele 

105. VERSSZAK.1 

1. A négy fűz elárvult sarjai tán 
élnek 

Ma is, oltalmában fejdelmí sze
mélynek, 

1 E versszak történetét a Budapesti Szemle 1883. évf. 34-ik kötetében 
(129—133. 1.) Gyulai Pál részletesen elbeszéli és az okokat is feltárja, 
melyek Aranyt arra indították, hogy életében a szubjektív vonatkozású sorok 
közlését ne engedélyezze. 
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Ki, hogy e szép sziget rászálla 
idővel, 

Beszőve nagy múltját virányos 
jövővel 

S hagyta, hogy a környék agg 
fülemiléje 

Éneke utolját ott elzengicsélje, 
Azután hallgatva ott lelje 

halálát 
De kövessük Toldit és a rege 

szálát. 

Következnek a JEGYZETEK és csak azután a Glossarium.1 

GLOSSARIUM. 

Arany jegyzete : 
Z betű a V betű előtt szedendő. 
A latin betűkkel a latin a-b-c-ét 
vettük át, hol a F az utolsó 
betű Z-t csak azóta teszünk 
végül, mióta németesedünk. 

Arany jegyzete (czeruzával) : 
Confrontáltam minden egyes idézett 

számot a szöveggel. 14; VII. 79. 

1 A kézirat czímlapjának első szövegezése is eltér helyenként a későbbi
től. Üt olyan sor van ugyanis gondosan kivakarva a czímíapon, melyeknek 
eredetileg a Toldi szerelme első lapján kellett volna maradniok. Oly gondosan 
vannak e sorok kivakarva, hogy csupán a következő öt szó olvasható még 
belőlük: . . . melyet pedig némely avult irások . . . A jelige alatt ismét 
két sor vakarás látszik, ez már egyáltalában nem olvasható. Megállapítható 
azonban, hogy a kihúzott két sort jeligének tervezte Arany s helyettük alkal
mazta később Ilosvai »Quid dam nosa juvat« kezdetű jelmondatát. 




