
KISFALUDY KÁROLY MŰVEINEK ÜJ KIADÁSA. 

Nemcsak valamely egyes kiadásnak, hanem a kiadásnak 
általában is megvan a maga története, a mely ép úgy tükrözi a 
kor felfogását és ízlését, mint maga a munka, mely a kiadásnak 
tárgya. Hogy a legszembeötlőbb példát idézzük: egészen más a 
kiadás eljárása, módszere, technikája a humanismus, más a fel
világosodás s ismét más a természettudományi kutatás idejében. 
A magyar kádasoknak is megvan a maguk története s ennek 
megirója bizonyára érdekes fejezettel gyarapítaná a magyar művelt
ség és tudományosság históriáját. 

Nálunk az újabb irodalmi kiadások történetében két időszakút 
lehetne megkülönböztetni, a melyek közt az első Helmeczy és 
Toldy nevével van összekötve. Helmeczy nemcsak a költő művét, 
hanem vele együtt a saját nézeteit akarja terjeszteni; neki a költő 
irása szöveg, melyet nagyobb baj nélkül módosíthat, sőt ez egyenes 
haszonnal jár, ha általa a szöveg gyarlóságai elsimulnak. Toldy nem 
ily energikus, de komoly meggyőződése, hogy az Írónak érdekében 
cselekszik, ha előliéit nagyobb fényben ragyogtatja, de meg az 
irodalomnak érdekében is, ha a híres íróban nagyobb klasszikust 
mutat be — s nem lelkiismereti kötelessége-e szolgálatot tennie 
az írónak ? nem hazafias kötelessége-e szolgálatot tennie az iro
dalomnak ? 

A második időszak Gyulai és Szilády nevéhez fűződik. 
Gyulai első mutatott irodalmunkban példát, mint kell a kiadónak 
a szöveg konstatálását a ténybeli megállapítás, nem pedig aesthe-
tikai vagy másféle méltatás föladatának tekintenie. Vörösmarty-
kiadásából azt a benj^omást nyerjük, hogy pontosan számba veszi 
a szöveget és változatait. A szöveghez csatolt jegyzetekben föl
világosít a közlés első helyéről, írása körülményeiről, a költő vagy 
a kor viszonyaival való összefüggéséről stb. Miután láttuk, hogyan 
magyarázza műveit a költő élete, most megolvashatjuk, mint 
magyarázzák a költő életét művei. Én Gyulai Vörösmartyját 
Goedeke kiadásaival vetném össze: lelkiismeretes és fáradságos 
munkálatok irodalomtörténeti és biographiai czélzattal. 



KISFALUDY KÁROLY MŰVEINEK ÚJ KIADÁSA. 185 

Sziládynál a kiadás, hogy úgy mondjam, mint önczélú, tudo
mányos munkálkodás lép föl. Vele jelenik meg először irodalmi 
kiadásaink történetében a philologiai pontosság és akribia. Kéz
iratok becsének megállapítása, szövegek helyreállítása, minden rend
beli adatok felkutatása, egész alakok és szellemi körök recon-
structiója ritkán történt több tudással, szívósabb kitartással és 
nagyobb eredményekkel, mint nála. 

Úgy vagyok meggyőződve, becsületbeli kötelességünk iro
dalmi kiadásainkat a Gyulai és Szilády színvonalára emelnünk. 
Nem kell annyi tehetségünknek lenni, mint nekik: ezt könnyen, 
sőt örömest fogják megbocsátani; de legyen annyi türelmünk és 
lelkiismeretünk. Meg kell barátkoznunk a gondolattal: hogy egész 
régibb irodalmunk szövege revisiora szorul s hogy e revisio, nem 
egy ismertebb Írónkat is egyben-másban változott vagy módosított 
alakban fogja feltűntetni. 

Mi bír ez állításra? 
Az a tapasztalatom, melyet Kisfaludy Károly munkáinak 

általam szerkesztett új kiadásával tettem. 
Hogy a Toldy kiadása a nyelvújításnak is akart támaszul 

és apológiául szolgálni, tudtam ; de hogy még az újítót sem juttatja 
Kisfaludyban mindenkor szóhoz, hogy tehát kiadása ép oly kevéssé 
hagyja érintetlenül az orthologust, a mint mérsékli a neologust, 
azt csak most tudtam meg. S megtudtam azt is, hogy Toldy a 
Kisfaludy szövegét általában nem mutatja be mindenütt azzal a 
megközelítő pontossággal sem, melyet pedig hajlandók volnánk 
mindenestűi megkívánni.. És elgondolom, ha ilyen a Kisfaludy 
Károly, más-e a Csokonai, a Kisfaludy Sándor, , a Berzsenyi ? Én 
például ez utóbbinak kéziratait nem hasonlíthattam össze Helmeczy 
vagy Toldy kiadásaival, de mindenki emlékszik a szenvedélyes költő 
szavaira: »Helmeczy ismét elrontotta azon kis örömemet, melyet 
Verseim kiadásából reméltem. Valóban, Bohógyi balgatagsága engem 
korántsem sért annyira, mint Helmeczynek viszketeges dühe, mely 
szerint az ő nevetséges szavaival verseimet ismét bepiszkolta«. 
Vájjon mit szólna Csokonai, mit Kisfaludy Sándor a művei kiadá
saihoz? Kisfaludy Károly, azt tudom, fejét csóválná. Nézzék át 
olvasóim csak futólag is adataimat s a ki köztük író, gondoljon 
a saját műveinek hasonló sorsára s a ki köztük közönség, gon
dolja meg, hogy még valamely kedves olvasmánya sincs folt és hiba 
nélkül — s akkor tessék megmondani, nem sürgős feladat-e, nem 
a nemzeti becsület kérdése-e, kiadásainkban a Gyulai és Szilády 
példáját követni ? 

II. 
Mielőtt adataimra rátérnék, hadd állítsam könyvészetileg össze, 

a mit Kisfaludy műveinek eddigi kiadásairól tudunk. Érdekesen 
mutatják, hogy irodalmunknak Petőfi után nincs kedveltebb, nincs 
népszerűbb költője, mint Kisfaludy Károly. 

• 
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íme az adatok első sorban egyes műveiről, műfajok szerint: 
Kisfaludy Károly versei. Ötödik kiadás Toldy Ferencz által. 

Pest. 1858. A magyar remekírók ű. "n. gyémánt kiadásának 
III. kötete. Felosztás: Első könyv (lyrai költemények). Második k. 
Népdalok. Harmadik k. Vegyes költemények. Negyedik k. Balladák, 
költői beszélyek. A versek e kiadása annyiban az ötödik, a mennyi
ben a korább megjelent négy összes kiadás után következett. — 
K. K. versei Toldy F. által. Hatodik kiadás. 1863. —• K. K. versei. 
Hetedik kiad. Budapest, 1880. Az Olcsó könyvtár 103. sz. 

Kisfaludy Károly jelesebb vígjátékai. Pest. 1843. A czímlapon 
a K. Társaság czímere. Tartalma: A leányőrző, Hűség próbája, 
Csalódások, A fösvény. — Irene. Szomorújáték 5 felv. Irta K. K. 
Budapest, 1878. Olcsó könyvt. 62. sz. — Csalódások. 1879 Olcsó 
könyvt. 82. — A kérők. 1881. Olcsó könyvt. 125. — A pártütők. 1883. 
Olcsó könyvt. 156. — Iskolai használatra készült kiadások: Szeget 
szeggel. Vígj. 1 felvonásban. Irta K. K. A költő életrajzi vázlatával, 
nyelvtani jegyzetekkel, toldalékkal és kis szótárral ellátva, közép
tanodák használatára kiadja Glatz Gyula, a helyb. ág. hitv. közép
tanodában m.ny. tanára. Nagy-Szeben, 1852. — Csalódások. Vígjáték 
4 felv. Magyarázta dr. Szigetvári Iván. 1886. Jeles írók iskolai 
tára XXVI. 

Tihamér. Regény. Irta Kisfaludy Károly. Kiadta a Kisf. Társ. 
Pest. 1854. »Kisfaludy Károly Halála 23. évnapján, midőn több 
buzgó hazafi a korán elhalt költő nyughelyét új és szebb sír
emlékkel díszesíté. Nov. XXI. MDCCC. L.III.« — Tihamér, Beszély 
Irta K. K. 1878. Olcsó könyvt. 55. — Víg Elbeszélések. Irta K. K. 
1856. 2. kiad. 1864. 3. kiad. 1882, (Tart.: Tollagi, Sulyosdi, Mit 
csinál a gólya, Fejér köpönyeg) (Vasárnapi könyvtár 8. sz.). — 
K. K. víg beszélyei. 1879. Olcsó k. 67. (Tart.: Barátság és sze
relem, Tollagi 1822—26, Sulyosdi, Mit csinál a gólya, Sok baj 
semmiért, A fejér köpönyeg, Bajjal ment vígan jött.) 

Kisfaludy Károly Válogatott munkái. Két kötetben. / . k. 
Versek és elbeszélések. Pest, 1866. 2. kiadás. 1883. Van benn 
23 lyrai költ., a népdalok mind, aztán 5 ballada, továbbá 8 elbeszé
lés. Ugyanazok, mint az Olcsó k. 67. sz. és még: A vérpohár. — 
II. k. Színművek. Zách, Kérők, Pártütők, Mátyás deák, Hűség 
próbája, Szeget szeggel, Csalódások. — A kiadás a Kis Nemzeti 
Múzeum 2. és 3. száma. 

Összes kiadás eddig hat jelent meg, és pedig: 
1. Kisfaludy Károly minden munkái. Öszveszedte Toldy 

Ferencz. Budán, 1831. Tíz kötet ily felosztással és megfelelő külön 
czímlapokkal; I. Versei »nemek szerint sorozva« mint Toldy később 
maga monda. A »nemek« a következő tagolást eredményezték: 
I. Dalok. Első könyv. II. Dalok. Második könyv. (1820. 1829, 1830.) 
III. Elégiák. IV. Balladák. Románczok. V. Elte. VI. A két hajós. 
VII. Vegyes költemények (ide kerültek p. o. Az élet korai, s 
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A bánkódó férj, a Lantos szerelme és a Pontyi szerelme). 
VIII. Epigrammák. Gnómák. Jegyzések (csak 3 vershez). Az 1. és 
2. czímlap között a költő aczélba metszett képe, mely a többi 
kiadásokétól eltér s már azért is érdekes, mert kevéssel halála 
után készült s erről mondja Toldy Kisfaludynak ugyané kiadás 
X. kötetében közzétett életrajzában: »A festő, ki őt épsége korában 
jól ösmerte, visszaállttá az elváltozott, eltűnt vonásokat oly sze
rencsével, hogy a mely kép munkái kiadását ékesíti, hozzá jól 
hasonlít... Az Kisfaludyt mutatja 1829 végén«. — II—VI. k. 
Drámái, szintén nemek szerint. — VII—VIII. k. Elbeszélései és 
Vegyes kötetlen iratai; ez utóbbiak ily összefoglalással: »Alle
góriák« ez. a. van közölve: Élet és halál, Pálma és cyprus; 
»Paródiák«: Andor és Juczi, Hős Keresi, Keleti közmondások; 
»Különféle«: Levél, Hasonlat, A könyv és szerzője, Mese, Gnómák. — 
IX.—X. k. Pótolékok, és pedig: IX. k.: A tatárok (szomorújáték
nak mondva), Ilka; e kettőről és a X. kötetben közzétett Szécsi 
Máriáról azt mondja Toldy: »miket a szerző fel nem kívánt 
numkáiba vétetni« (M. költők élete II. 157. a jegyzetben). A X. 
k.-ben van még: Drámai töredékek: Első Ulászló, Csák Máté, 
Záh nemzetség; Versek a költő ifjabb korából; végül K. K. 
élete. Irta Toldy Ferencz. 237—291. 1., mely a költőnek első 
magyar nyelvű életrajza. —• A kötet függeléke: »K. K. életében 
kijött munkái időrend szerint e kiadásra való utasítással« — nem 
teljes s idézeteiben sem elég pontos.-

2. Nemzeti könyvtár. — Kisfaludy Károly Minden Munkái. 
A Kisfaludy-Társaság megbízásából szerkeszté s kiadta D. 
Schedel Ferencz. Második teljesebb kiadás. Pest. MDCCCXLIIL — 
Egy kötet. — Czímképe: K. K. aczélba metszett képe Barabástól; 
a czímlapon fametszet: K. K. szülőháza Téten (a kép nem ezt 
mutatja, mert K. K. szülőháza ekkor már nem állott fönn, hanem —• 
s ezt sem híven — a mely 1833-ban helyébe épült). A kötetet 
Toldy életrajza nyitja meg, mely az 1. kiadásbelinek itt-ott rövi
dített s csekély részben javított új kiadása; ez után fametszet: 
K. K. halottas ágyán, nov. 22. 1830. —• A kiadás időrendi: Versek. 
Első időszak: 1805—1820. Második időszak: 1811 — 1830.) Szín
müvek. Első id.: 1811 — 1820. Másod, id.: 1821 — 1830. (Az 
1. kiadás töredékei is a magok helyén beosztva közöltetnek.) 
Elbeszélések. 1822—1826. (Tollagi II. a Tollagi I. után van 
közölve, de T. III. külön a »kiadatlanok« utolsóelőtti rovatában.) 
Vegyes iratok. 1821 —1828. Kiadatlan zsengék és töredékek. 
1808—1827. Pótlék a versekhez. (Látni való, a két utolsó csoport 
közleményei nincsenek a maguk helyén beosztva.) Jegyzések. — 
A kötet végén fametszet: K. K. tervezett emlékszobra Ferenczytől, 
az, mely a teljes alapzat híján most a N. Múzeum kertjé
ben áll. 

3. Nemzeti könyvtár. - Kisfaludy Károly Minden Munkái. 
A Kisfaludy-Társaság megbízásából szerkeszté s kiadta D. 
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Schedel Ferencz. Harmadik kiadás. Pest. 1843. — Egy kötet. — 
Mindenestül azonos a 2-ikkal, csak- a czímlapon van különbség a 
kiadás jelzésében, az évszám-írásban s abban, hogy a Kisfaludy 
állítólagos szülőházának képe alatt Garay verse e házról is olvas
ható. Érdekes, a mit Toldy a 2. és 3. kiadásról mond: »Ugyan
ennek — a Kisfaludy-Társaságnak — megbízásából következett 
1842-ben Kisfaludy Minden Munkái második és 1843-ban harmadik 
bővített kiadása. Pest, egy 4-rét köt.« (M. költők élete, II. 175.) 
Toldy tévedése "nyilvánvaló: a 2. kiad. is 1843-ban jelent meg. így 
tudja a Toldy Ferencz félszázados Irodalmi munkássága ez. füzet 
is, hol 1842-re nincs kiadás említve, ellenben 1843-ban kettő 
(34. L)j de már a 105. 1. u. o. benn van az idéztük tévedés. 
Minthogy azonban nem valószínű, hogy azon egy évben két 
kiadás kellett volna, közel fekszik a föltevés, hogy e harmadik 
nem külön-, hanem csak czímlap-kiadás. 

4. Kisfaludi Kisfaludy Károly Minden Munkái. A Kisfaludy-
Társaság megbízásából szerkeszti Schedel Ferencz. Negyedik 
kiadás. Pesten. 1843. Az utolsó kötet 1844. — Hat kötet idő
rendi felosztással. I. k.: Versek és A tatárok, Zách Klára; II—IV. 
a többi drámák, de csak a teljes művek; V. Elbeszélések, VI. Vegyes 
iratok. Kiadatlan zsengék és töredékek. K. K. életének vázlata. 
Pótlék a versekhez. Jegyzések. — A VI. kötet szerkezete mögötte 
marad a többiének. A kiadatlan Zs. és tör. czíme nem igazolt, 
mert a közlemények mind megjelentek már az eddigi kiadásokban. 
Aztán van e rovatban olyan is, a mi se nem zsenge, se nem 
töredék (Keleti közm., Vándor és sphinx, Szarka és f., Prolog); 
a Dobozi, noha vers, a prózák közé van beosztva. — Mindenik 
kötet czímlapja mellé kép van adva; I. a 2. kiadás kisebbített 
aczélmetszete; II., III. és IV. aczélmetszetek Csák M.-hoz: Ország
gyűlés, Omode és Hedvig, Csák és barátai; V. a 2. kiad. famet
szete : K. K. szülőháza, hozzá a kötet végén Garay verse: A költő 
szülőháza Téten; VI. K. K. halálos ágyán, Barabás rajza. — 
Toldy azt említi e kiadásról (M. költők élete II. 176.), hogy Bécs
ben nyomatott. Általában K. K. munkáinak legdíszesebb kiadása. 

5. Kisfaltidi Kisfaludy Károly Minden Munkái. A Kisfaludy-
Társaság megbízásából szerkesztő Toldy Ferencz. Ötödik összes 
kiadás. Pesten 1859—60. — Nyolcz kötet, melyből 4 esik 1859-re 
és 4 k. 1860-ra. — I. Versek, négy könyvben: lyrai költemények; 
népdalok; tan és guyor; balladák, költői beszélyek. Töredékek. 
Jegyzések. II—VI. Drámák. (A Stibort kivéve, időrendben közölve. 
A drámai töredékek mind egymás után a VI-ban.) VII. Elbeszé
lések. (A három Tollagi együtt.) • VIII. Elbeszélések (befejezésül: 
Vallomások, Ordai ház), Allegóriák, Paródiák, Különféle (e ez. alá 
minden egyéb van foglalva, időrend nélkül; Brutus fejezi be a 
kötetet). 

6. Kisfaludi Kisfaludy Károly Minden Munkái. A Kisfaludy-
Társaság megbízásából szerkeszti Toldy Ferencz. Hatodik összes 
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kiadás. Pesten. 1872. — Négy kötet, mely majd mindenben híven 
követi az 5. kiadás rendszerét, miszerint a versek és vegyesek 
nemek szerint vannak közölve, a többi pedig — egyébként nem 
mindig pontos — időrendben. 

III. 

Midőn az utolsó, a hatodik kiadás elfogyott, a Franklin-
Társulat engem bizott meg az új kiadás rendezésével. Kisfalud}' 
kéziratait ismertem s így azt gondoltam, nem lesz egyéb dolgom, 
mint a népszerű irónak hatvan év óta heverő munkálataival toldani 
meg az utolsó kiadást. Azonban az egyes dolgozatoknak a költő 
által rendezett kiadásokkal való összehasonlítása csakhamar arról 
győzött meg, hogy a hatodik kiadásnak változatlan lenyomatásáról 
le kell mondanom. Összeírtam az eltéréseket s midőn azokat itt 
közlöm, megjegyzem, hogy az új kiadás kötet- és lapszáma szerint 
idézek, továbbá hogy számtalan apró eltérést mellőzök — tér
kiméi és okáért. 

Két csoportba osztom anyagomat: az elsőbe a régibb 
kiadásokból kihagyott szókat sorolom, itt dűlten vannak szedve; 
a másodikba a fontosabb eltéréseket vettem be. Az utolsó — 
hatodik — kiadásra azért figyelmeztetek többször külön, mert ez 
tartalmazza azt a szöveget, mely húsz év óta közkézen forog. 

A) KIHAGYOTT SZÓK. 

ELSŐ KÖTET. 
Tatárok. 251. 1. mert a szép és szelid — 261. láttalak már 

megvenni — 281. és rablani nékie segítek — 294. esküdjék kiki 
nékem hűséget — 296. el nem hihetem — 301. egy bátor szív
nék — 302. igazán mondád, hogy ez lészen — 304. nézek életem 
útjára és téged — 312. a tatár is tudja. 

Zách Klára. 322. 1. egy nagynak az erkölcse — 325. Nápoly 
szült ugyan — 325. egynéhányat közületek — 329. most is vagyok 
neked — 339. ékes teste, bájos tekintete, egy szóval — 348. egy 
idétlen elme — 350. A férfiak serege — 350. A szüzek serege -
368. hol hóhér által elvesztek — 368. vak eszköze valál — 
371. (levágatik általa. Haldokolva) — 375. a te jó szívedből — 
378. (Két paraszt férfi) — 378. ő neki köszönöm. 

MÁSODIK KÖTET. 
Ilka. 7. 1. (6. kiad.) Mely részt vészen méltatlan sorsom

ban — 17. küldött Alexis! már — 58. Szólj! szólj kérlek 
60. ily szívet mely ritkán találni — 62. (6. kiad.) Harczolni. Ilka! 
Ilka! légy hát — 63. Jutalmazol, nem, nem — 64. Ilka (kesergő 
fájdalommal) — 67. csak egyedül kímélj meg — 70. (6. kiad.) 
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Győzz! győzz! és Ilka szabad lesz — 76. Az előlálló házakat 
meggyiijtja azután feltartott fáklyával — 85. szép friss virágot — 
85. Gyula (nagy érzeményre fakad.) 

Stibor. 90. 1. arany sárkány — 101. A szív, a természet 
és — 110. Máté (társaihoz) — 120. alkotmányára, hogy — 
152. Nem titkolom tovább kedves barátom — 156. s első szerel
metek — 164. csak egy szegény paraszt — 171. jutalmat vártam 
én — 186. nem lát itt senki meg — 189 (6. kiad.) Fiam! Fiam! 
Mit szólasz! — 201. Oh GundáJ Gunda! — 230. Mint rettegek! 
(Elragadtatva.) 

A kérők. 240. 1. öreg káplár — 245. még majd engem 
is — 254. Szélházyt magát — 257. csak azt mondja kend 
hogy — 271. (6. kiad.) tetszik, felette tetszik — 285. szívem már 
azt mélyen érzi — 287. én már (akadoz) én szeretek. 

A pártütők. 298. 1. a kiben ez a szent érzés még ki nem 
halt — 299. úgy általlátni (sóhajtozva) — 307. az úrnak abban 
a nagy kőházban a leányába — 308. Aztán az a tiszt a ki — 
317. mentse meg kedves hazáját — 317. addig mellettem paradé-
rozhat — 321. Levél által: itt — 326. ki vagy? hah! — 349. itt 
marsall Kalb (második vendégre) itt a muzsikus. 

Szécsi Mária. 356. 1. Szécsi Mária biztosa - - 356. Sándor 
nemes ifjn — 361. gyenge szorul csak szavakra — 401. Wesselényi 
(Az ég felé.) — 403. egy szép reményem — 405. útról soká el nem 
marad — 408. melyet szívünk kötött. 

A gyilkos. 417. 1. legfrisebb, legtakarékosabb az egész 
udvarban. 

HARMADIK KÖTET. 

Kemény Simon. 10.1. feltétel hevít újra téged? — 12. csak egy 
közkatona — 19. török már lándzsáját — 33. mint egy hívség csillaga. 

Barátság és nagylelkűség. 44. 1. A hárfát kezébe veszi. 
Irene. 72. 1. találok én Egy sírra — 106. Áldást tenj'észni 

elnyert országunkra — 124. nyilván mutatta azt. 
Nelzor és Ami da. 207. 1. egy idegen jövevény van nála — 

214. hogy nyugodt, hogy szerencsés lehess. 
Szilágyi M. szabadulása. 228. 1. távol kiáltás hallik y— 

230. közkatonai á/köntösben — 230. (6. kiad.) az alattomos 
incselkedőt —• 231. Mátyás király levetve köntösét, előlép. 

Mátyás deák. 238. 1. E füleimmel haliam a minap. 
A vígjáték. 279. 1. (6. kiad.) a szerelemvalláson becsüle

tesen általestem. A szerelem — 282. tudod, mikor, azért — 
282. itthon volt, hogy épen — 290. Elek (örömmel) — 292. a nap
rózsa napfény után — 303. nyiltál meg előtte. 

A leányőrző. 329.1. ezt csak érzem kell — 357. Az úr ma már. 
Kénytelen jószívűség. 390. 1. Nincs itthon? nincs! 
Hűség próbája. 432. 1. Minő zsibongás! — 433. (6. kiad.) 

kiszúrhatod szeme.net? ha hazudtál. 

http://szeme.net
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NEGYEDIK KÖTET. 

Szeget szeggel. 12. 1. Vezesd le őket. 
Csalódások. 44. 1. nyílik előttem, új élet -— 40. lepkeszárnyú, 

elég szomorú — 47. hálából is segíti majd — 47. bácsi minden 
jóság kútfeje, minden öröm forrása (csak az 1. összes kiadóban 
van meg) — 63. melyet előbb említett — 66. igen, olykor, enge
delmet — 67. S én ezen kezét — 86. órában maga szólhatna — 
88. és én elvonulok — 101. Hadnagy úr! Én ezentúl is meg
mutatom. 

Áltudósok. 107.1. Szabad táj oldalast kertfal — 113. rábeszélte 
hogy többé ne menne férjhez — 119. második férjem már —• 
139. én látom szépsége. 

Nem mehet ki a szobából. 148. 1. Piroska leányasszony — 
149. (6. kiad.) téged nem hagylak — 152. Úgy gyanítom — 
158. (6. kiad.) mit hoz megint. 

Három egyszerre. 187. 1. Oh, nem, csak — 196. (6. kiad.) 
Mi az? minő agg fő — 213. kend is oly botorul — 214. (6. kiad.) 
megáldja még valaha — 214. ezen ártatlan enyelgést — 215. de 
méltóságod. 

A gyilkos. 226. 1.: hat szívébe, hidegen elhagy, ha — 
235. csak magában él és meghallgatva a reményt felhaladja —• 
236. a valódi érdem a vak szerencsén magát •— 237. De látom, 
nincs foganatja — 241. meri adni utolsó szerencséjét — 242. Lilla 
(a levelet kezében tartja és Milit...) 

Zách nemzetség. 256. 1. és népem érzi azt. 
Konstantinápoly veszedelme. 281. 1. a török lássa, hol 

áll fejetek — 283. Elveszünk, ha az isten nem segít, őrjeink nem-
teszik — 283. Justinian vezér sebet kapván, elijedett vérétől, 
futamlani kezdett, utána —• 284. Ah! mily setét a sors, ha 
kegy telén! 

Első Ulászló. 299. 1. míg szíve önként nem hajol — 300. lm 
a véres kard, küldöttségem jele — 303. a köz ellen bizonyos — 
304. érdeme, Nagysága, dísze, híre s a király — 

ÖTÖDIK KÖTET. 

Barátság és szerelem. 21.1 . : ha Rényi valahová vonta 
magával, mindig otthon felejtett valamit vagy — 28. (6. kiad:) 
de tőle megválni, kitől megválni lehetetlen — 28. és száz meg 
száz ellenkező feltételek — 31. nem szükség! monda, azután 
Linához fordul: Ej édes —• 31. ki miatt néki hátra kell állni — 
32. egy hív angyal mellett boldogítva és boldogúltan. 

Tollagi Jónás. 57. 1. (6. kiad.) nem mind igaz, a mit imák, 
nem mind helyes a mit tesznek — 68. az előbb irt borzas 
úrfinak — 102. (6. kiad.) kezét nyújtá, hogy többé nem — 
109. (6. kiad.) én pedig tele haraggal. — (A Tollagi Ili. r.-nek 
most a jegyzetek közé került szövegében a következő hiányok 
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vannak: 399. a másik mint a veteményes kert — 400. még 
vonzóbb és máskép ragyogóbb — 401. Mit parancsol nótárius 
uram ? szinte megigéz.) 

Viszonlátás. 133. 1. szeme világa örökre elveszett. — 
135. s egyenest a kápolnába megyén. 

Sulyosdi. 149. 1. Jól van jól! mond Simon. 
Mit csinál a gólya. 159. 1. fordulék, megszorulva puruszliját, 
Tihamér. 176. 1. (6. kiad.) viszonzák azokat a harcznak 

fiai — 187. (6. kiad.) Paolot hirtelen kiragadja — 206. Tihamér! 
Tihamér! szabadíts — 208. Jó csillagom hozott ide, magyar, 
különben a gaz lelkek még elrútítnak, pedig — 226. s külön 
külön kérdésekkel — 235. (6. kiad.) utánok siettek, de csak holt
tetememre találtak s végre — 238. minden szem csak ő rajta. 

Sok baj semmiért. 267. 1. nagy veszély fenyegeté. 
A fehér köpenyeg. 291. 1. (6. kiad.) ropogok tétettek — 

293. (6. kiad.) járok neki kedvezni. 
Vallomások. 325. 1. a vendégfogadóban szálltam — 325. egy 

leánynyal, egy leánynyal — 327. ott el ne szédítse. 
Ordai ház. 383. 1. s a boldogság olyan lön — 394. könnyen 

talált új pajzsot — 386. Ennek a jó embernek ^Ve/története — 
387. gondolván: itt p móddal — 391. és mindenes az ordai háznál. 

HATODIK KÖTET. 

Pálma és cyprus. 17. 1. melyet a vélemény homálya el 
nem borít.' 

Vándor és sphinx. 26. 1. érzetét kifejti, mely minden alkot
mányt szeretni — 26. Mi határozza a földet, éktelennek azt ki 
gondolhatja, min függnek. 

Különféle. 281. míg fiatal, maga szeret. 
Andor és Juczi. 38. 1. de a sors érez keze — 40. foltozva 

külön-M/öK színekkel. 
Kritikai jegyzetek. 46.1. ha oda tekint is, vagy koldusnak véli. 
Brutus. 107. 1. A Capitolium temploma hátul — 120. Akar

nak-e ők Tarquinnak szolgálni? — 159. Messala (békén) —• 
163. Rómának meghagyom szabadságát — 181. Elül egy kövön 
rendetlen — 181. (6. kiad.) Meg Tiius, mert Tullia is meghal. 
Oh Titus — 183. Arra a bal gondolatra. 

B) PONTOSABB ELTÉRÉSEK. 

ELSŐ KÖTET. 

Tatárok. 257. 1. köszönte meg fáradtságomat helyett kell: 
köszönte f. — 258. sír nyeli el h, k.: sír elnyeli — 258. boszúért 
esedezni h. k.: b. csdezni — 258. ily pillanatban h. k.: ily pillan-
tatban — 259. egy szép reményem eltűnt h. %.; eltűnék — 
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261. gyűlasztja újra fel h. k.: fel újra — 261. lakói kétséges 
védelme h. k.: lakosi k. v. — 262. csak azt az öldöklő h. li. : 
csak az öldöklő — 263. igazat látok szavadban h. k.: találok 
sz. — 265. feleltem mérges szavaidra h. li.: éles sz. — 265. hideg 
valóság kiszakaszta h. k.: elszakaszta — 267. azt atyám ostromol
tatni h. k.: atyám azt o. — 268. emberiség nélkül h. li.: emberség 
n. — 271. de boszút állok magamért h. li.: de meg fogom magamat 
bőszülni — 271. a dicső napnál h. k.: a d. napra — 272. ostrommal 
veszem be h. li.: ostrommal beveszem — 272. s több tatárok 
h. k.: s utóbb t. — 277. elhag}ja elmém li. k.: elhaladja e. — 
272. élesek szavaid, de hiszen h. k.: é. sz. hiszem — 280. Veled, 
úgy tetszik, a szerencse h. k.: veled, mint látom, a sz. — 
282. teljes mértékkel megleszen h. k.: meglegyen — 283. ékei 
úgy előttem állanak h. k.: ékei előttem á. — 283. mit akar a 
szív h. k.: mit akkor a sz. — 285. Elvégezted ? h. k.: Végeztél ? — 
286. hasztalan ne legyen jöveteled h. k.: h. ne essék j , — 
287. eresztünk Elek úrfi h. k.: e. Elek — 289. elébb hogysem 
éltem elhagy h. k.: elébb míg éltem el nem hagy — 292. velem 
osztád fel sorsodat h. k.: velem osztád sorsomat. — 293. eledelt 
nekik többé nem adhat h. li.: e. nekik nem a. — 299. a szép 
reményről h. li.: egy sz. r. — 300. nem hallgathatom el h. k. : 
sem kell h. el — 303. nyomatik h. k.: nyomattatik — 304. vissza
nézvén életem útjára h. k.: vissza nézek é. ú. — 305. csak rajtad 
áll //. k.: csak magadon á. — 306. könnyebben leszek h. li.: 
nékem könnyebb leszen — 310. szépen jutalmazsz h. k.: sz. 
jutalmazol — 311. nem kis munkába került h. k.: n. k. munkánkba 
került — 314. fedjétek be őt h. k.: f. b. őtet. 

Zách Klára. 320. 1. Rozgony téréin helyeit kell: R. tér
ségein. — 321. szerelemmel nézem h. li.: sérelemmel n. — 
322. méltatlannak tömjénez h. k.: méltatlan t. — 323. De menj 
h. k.: Te menj — 325. már folyt érette h. k.: é. m. f. — 
326. mely szépen teljesíti buzgó óhajtásim h. k.: b. ó. m. sz. 
t. — 327. mint boldog atya h. k.: mint atya — 327. örömest 
mulatóz h. k.: örömmel m. — 329. örömet reméltem h. k.: ö. 
reményltem — 320. de ellenére sem tehetek li. k.: de ellene s. 
t. — 331. kelletlen követség h. li.: kellemetlen k. — 332. hív 
szívvel h. k.: hév sz. — 333. czélnál véli li. k.: ez. látja. — 
333. véghez vitelét h. k.: végbe v. — 333. így megcsalatni h. li.: 
így megcsalattatni — 333. együgyű elveszés h. k.: e. elvesztés — 
335. minden fonákul megy k. li.: m. visszájára m. — 335. szóltál 
vele li. k.: szólottál v. — 335. elűzvén szememről li. k.: e. szemem
ből — 335. gyöngyei közé h. k.: gyöngyei közt — 336. a hajnal 
vetélkedett h. li.: a h. vetekedett — 336. érdeme van h. li.: é. 
vagyon. — 337. el vagyon veszve h. li.: el v. vesztve — 
337. legalább vele szólhassak h. k.: v. 1. sz. — 338. hamar 
elillan h. li.: h. elillant — 338. az hozzá siet h. li.: ő hozzá s. — 
339. választást a józan ész teszen h, k.: v. tesz a józan elme — 

Irodalomtörténeti Közlemények. ]:.í 
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340. (érzéssel) h. k.: (érzeménynyel) —. 340. föld illatja h. k: 
földnek i. — 340. Humiát hogy buzgón h. k.: H. és buzgón — 
342. Én most hallom először h. k.: És én m. h. e. ? — 342. Mit 
reméltél h. k.: Mit reménylettél — 342—43. elmellőzni nem lehet — 
h. k.: elmellékezni n. I. (345. ellenben megmaradt »elmellékezni«) — 
349. népe szerencséjén h. k.: népének sz. — 349. erősebb verése 
h. k.: sebesebb v. — 351. férjed hív szerelmét h. h: férjednek h. 
sz. — 351. átadom h. k.: áltadom — 351. szebb világot h. k. : 
szebb virágot — 352. (El mindnyájan) h. k.: (El valamennyien) — 
356. alkalom h. k.: alkalmatosság — 358. helyzetben h. k.: helyhe
zétben — 361. kardom éle h. h: kardomnak éle — 362. hiedelem 
mellemben h. k.: h. mellemből — 364. mert én is tudom Ji. k.: 
m. t. é. i. — 365. hazám atyját h. k.: hazámnak a. — 365. meg-
szomorítsam h. k.: megkeserítsem — 367. (egyedül) h. k.: (maga) — 
368. elfogatott //. k.: elfogattatván — 369. (egy Írással kezében) 
h. k.: (egy irást tart kezében) —• 373. a sír torkánál is nem 
ismerem őt el h. k.: a s. t. sem ismerem el őtet — 375. nem jő 
h. k.: nem jön. — 375. (elnyomatva) (6. kiad.: lenyomatva) h. k.: 
(elnyomattatva) — 376. véremet h. k.: vérem. 

MÁSODIK KÖT RT. 

Ilka. 28. 1. csendesebben helyeit kell: szelídebb érzemény-
t\yel — 33. mindenről őt tudósítom //. k.: m. őt tudósítnom — 
55. bevonván /;. k.: kevervén — 60. hogy hová zárattál h. k.: 
a hová záródtál — 71. az ajtón kopogtat //. k.: sebesen dobog. 

Stibor. 95. 1. zavart hitnek dolgában helyett kell: z. hitünk 
d. — 147. csak ilyen élne h. k.: sok ilyen é. — 170. (6. kiad.) 
Szabad a gyenge //. k.: szalad a gy. — 172. ne taglald h. k.: 
ne taglald -— 184. Ne légy oly rettentő h. k.: Ne légy oly félelmes 
(ugyanígy a 209. 1.) 

A kérők. 271. 1. érzeményt nem ismervén helyett kell: ér. n. 
ismer — 275. el nem ragadnak tőled h. k.: el n. r. tőlem — 
292. Margit ezen szavait »Anyám! minő megbántás« nem (félre) 

. mondja, mint Toldy kiadásai változtatták. 
A pártütők. 322. 1. van közöttök, mi, azt már nem tudom 

helyett kell: v. k. de mi, azt nem tudom — 326. Mely szép az estvély 
h, k.: m. sz. a napest — 349. a honi nyelvet már nem kedvelő 
főbbjeinknek fogan atlansaga miatt ily ember nem teremhet h. k.: 
a honi nyelvét már nem kedvelő eldodeinknek fogan atlansaga; ily 
e. n. t. •— 349. meg ne sejdítse h. k.: m. ne sajdítsa. 

Szécsi Mária. 361. 1. megismered őket helyett kell: m. 
őtet — 370. megszégyeníttetni h. k.: megszégyenűltetni — 
374. bájos körében h. k.: b. körűltében — 377. hadnézést tart 
h. k.: hadi nézést t. — 380. veszedelmes óhajtása h. k.: v. 
bírása — 384. hadisten h. k.: hadi isten — 391. igéző tekintete 
//. k.: igényző t. •— 394. midőn most éltem belső javát keresvén 
//. k.: most, midőn éltem belső javát keresem hogy — 398, nincs 
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jussa h. k.: nincs igazsága — 402. első látásodkor elnyerted 
h. k.: első látásod elnyerte — 402. ennyi szerelmet valónak alig 
tarthatok h. k.: e. szerelmet! v. a. tarthatom — 404. aggodalom 
h. k.: szorgalom — 407. megpróbálja /;. k.: megválasztja -
408. kötök k. k.: kötött. 

A gyilkos. 415. 1. ha kezedbe akarod h. k.: h. kezedhez 
a. — 432. nem lesz vele szerencsés h. k.: nem teszel vele szeren
csét — 439. ne igazítsa vissza haladatosságomat h. k.: ne tagadja 
meg tőlem hálaadatosságomat. 

HARMADIK KÖTET. 

Kemény. 8. 1. hogy tehetetlenül helyett kell: h. tehetetlen — 
8. kérkednek is sokaságokkal h. k.: k. is sokaságokban — 13. ha 
egy pillanatig h. k.: ha e. pillantatot — 14. mert hazámat h. k: 
mert házamat — 17. Jele hogy nem bízik h. k.: Jele, nem bízik — 
19. számolhatok adományodra h. k.: számlálhatok a. — 25. ki 
bízhatik benne //. k.: ki bízhat abban — 26. hívtelen vágyak 
h. k.: hirtelen v. 29. rettentő békét, mely hideg h. k.: r. 
békét, hideg. 

Barátság és nagylelkűség. 44. 1, nem fájdalom tehát helyett 
kell: nem fájlalom t. — 44. e nyers mulatság örvendeztet h. k.: 
e ny. m. örvend — 46. láttatol h. k.: látszatot (az 53. l.-on is) — 
47. foganatlan a jó iránt h. k.: f. a jóért — 47. venni őket h. k.: 
venni azt — o3. (szavába esőleg) egészen hiányzik — 56. kénjéével 
játszott gerjedelmivel h. k.: kényén játszadozott g. — 56. A szen
vedő komor lelkébe h. k.: A sz. k. léleknek. 

Irene. 79. 1. Nem véltem hogy öleljelek helyett kell: N. v. 
h. lássalak — 81. holttesteinkkel h. k.: holttesteikkel — 82. de 
nagy, estében is h. k.: de nagy estében is — 84. a sok üldözésben 
elfáradtak h. k.: a sok öldözésben e. — 90. Átkom ébreszsze fel 
h. k.: Átkom rengesse ébren — 96. honnan vegyek erőt h. k.: 
hol veszek erőt — 105. Nincsen erőm h. k.: hibáz erőm — 
110. most is habozsz? //. k.: m. is habozol? — 112. vedd fel 
ügyemet h. k.\ vedd szívedre ügyemet — 131. (6. kiad.) egy 
angyala h. k.: angyal - - 132. Agenor mondása: »Őa szerencsés« 
az előbb szólott Leo beszédének a vége. — 162. Erődet, de 
azért ne véld h. k,: Erődet. Hah! azért ne v. — 173. Irene (észre 
vévén őt): a zárjelben közölt szók egészben hiányzanak — 
175. édes karjain h. k.: édes karjában — 179. csalatám h. k.: 
csalattaték — 183. Te jót tevéi velem h. k.: T, j . tevéi rajtam — 
189. Én alig hihetem h, k.: Én alig hiszem — 195. embervoltodat 
h. k.: emberi voltodat. 

Nelzor és Amida. 203. 1. leány helyett kell: lény —• 
208. (6. kiad.) égi arcz h. k.: égő arcz — 211. a szolgánál hagyá 
nevelésben h. k.: a sz. h. nevelésül — 214. midőn szívedet kértem 
h. k.: hogy sz. kértem. 

13' 
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Szilágyi M. szabadulása. 222. 1. (sértődve) helyett kell: 
(sérlékenyen) — 223. ismerhetetlenűl h. h.: ismerhetetlen — 
223. fenyegetett k. k.: fenyített — 225. (6. kiad.) leszen bére 
h. k.: leszen béred — 226. emberei volnának h. k.: e. lennének — 
227. felriasztja h. k.: felrivasztja — 230. most sem markolhatom 
h. k.: m. s. markoltam. 

Mátyás deák. 242. 1. egy keveset ivott helyett kell: keveset 
ivott — 246. melynek most véletlenül h. k.: melynek véletlen 
most — 246. Upor (Mátyásra mutat): a záijel közti két szó nincs 
meg az eredetiben. 

A vígjáték. 292. 1. a szív varázslatod után helyett kell: 
a sz. varázsalakod u. — 297. az atyja h. k.: az atyját. 

A leányőrző. 322. 1. én élő lény vagyok helyett kell: én 
élő szerv. — 322. megvenné az egész világot h. k.: megvenné a 
világot —• 330. ez fonákság h. k.: ez gyöngeség — 331. ne 
vádoljon hogy h. k.: ne vádoljon ha — 331. az úrról h. k.: 
magáról — 335. Ez annyit tesz hogy mindjárt h. k.: Ez a. tesz: 
mindjárt — 338. diadalmaskodni h. L: diadalmaskodnom— 360. 
tapasztalni hogy, mi a hűséget illeti, a szép mátka sem igen 
/?. k.: tapasztalni, hogy a szép mátka, mi a hűséget illeti, sem igen. 

Kénytelen jószívűség. 370. 1. többszöri látásodhoz helyett 
kell: t. láthatásodhoz — 372. Én? igen, igen h. k.: Én? igen — 
375. a bölcs férfi eszmélettel h. k.: a férfi bölcs eszmélettel — 
380. (6. kiad.) kedves lányt h. k.: k. lényt — 382. a szerelem 
/z. k.: a szerelmem — 388. te tőled függ — h. k.: de tőled 
függ - - 390. (6. kiad.) és tréfából h. k.: én tréfából — 393. s így 
itt maradsz h. k.: s így maradsz itt. 

Hűség próbája. 412. 1. kelmed szíve oly hív mint én helyett 
kell: k. szinte oly hív mint én — 423. korántsem olyan h. k.: 
korántsem oly nagyon — 430. nincs hűbb teremtmény az asszony
nál, míg szükség van rá -— h. k.: n. h. t. az a., míg szüksége 
van rá. 

NEGYEDIK KÖTET. 

Szeget szeggel. 6. 1. várakozhatom nála örömre helyett kell: 
várhatok nála ö. — 7. (6. kiad.) a külföld és belföld föl van 
cserélve — 8. Hm, nem! h. k.: ha — nem! — 9. reánk 
szállván h. k.: reánk szállt — 17. Az ön sugarában h. k.: 
önsugarában — 18. büszke lenne szerény árnyék gyanánt jár
hatni h. k.: b. 1. mint szerény árnyék j . — 18. a sok szóban 
h. k.: a sok szólásban — 21. egyenes testtel, szép lélekkel 
újítom meg kérésemet h. k.: e t. s lélekkel újítom kérésemet. 

Csalódások. 53. 1. boldogult kedvesem helyett kell: b. 
kedvesed (csak az 1. összes kiadásban van jól) — 53. a város
ligetben h. k.: a ligetben — 55. De a hitlenért h. k.: De a hitet
lenért — 71. én most is h. k.: őt most is — 76. azt az embert 
ma úgy keresem //. k.: azt az c. mai napig k. — 80. míg kegyedet 
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h. k.: míg magát — 87. ő czímet ád h. k: ő czímert ád — 
93. a lakodalmamba majd elhívom h. k.: a lakomámba majd e. — 
99. egyedül én vagyok itt az idegen h. k.: én vagyok itt magam 
az i. — 100. Nagyságos uram h. k.: nagysás uram. 

Áltudósok. 121. 1. magzatait minden elágazásaikban helyett 
kell: magzatit elágazásaikban — 125. ha a lélek tűi nem hat 
h. k.: ha a lélek tűi hat — 126. öreg férjjel h. k.: öreg íerje 
mellett 129. (6. kiad,) én míveltebb elméjét jó könyvekkel tápláltam 
h. k.: én míveltem elméjét, jó könyvekkel tápláltam — 130. ha 
ittlétemnek sikere lesz h. k.: ha i. sikere nem lesz — 135. kelletlen 
benyomást h. k.: kelletlen jelenést — 144. minthogy h. k.: 
mintsem hogy. 

Nem mehet ki a szobából. 148. 1. megyei helyett kell: 
provinciális — 149. képzeld azt, jó, tán h. k.: képzeld azt, tán — 
149. melyre oly nagy szükségem vagyon h. k.: m. oly szükségem 
v. — 150. nincs semmi baja? h. k.: nincs valami baja —•-
152. szánra való kép h. k.: szárnyra v. k. — 158. (6. kiad.) 
mondd meg neki: hogy főzze meg h. k.: mondd neki: főzze meg — 
164. általvételekor h. k.: általvételével — 172. adnék, ha ki azt 
h. k.: adnék, ki azt — 175. életem egészen kegyeteké h. k.: 
é. egészen a magoké — 177. Jaj! a mente h. k.: A mente — 
178. ide alant h. k.: ide lent. 

Három egyszerre. 186. (6. kiad.) mindjárt egy kis kéréssel 
helyett kell: mindjárt is egy kéréssel — 186. (6. kiad.) különben 
igen jó h. k.: k. jó — 193. érik már meg az eszem — h. k.: 
érik meg eszem. 

A gyilkos. 226. 1. azután engem megvetve helyett kell: 
azután megvetve —• 227. légy érthető h, k.: légy értelmes — 
230. (6. kiad.) kit szeretünk, megválni h. k.: k. sz., meghalni — 
231. kivetni akarván idővel h. k.: k. a. erővel — 233. te emelted 
fel h. k.: te födözted — 238. elég őket elenyésztem h. k.: e. ő. 
elszélleszteni —• 239. Csak tegyen szerencséssé h. k.: csak szeren
cséltessen •— 240. éleszted fénykoszorúdat h. k.: é. fényes koszorú
dat —• 240. én semmit sem akarok (Félve) h, k,: én s. s. akarok 
(Félre) — 242. mert könnyebbülni érzem h. k.: m. könnyebben 
érzem — 243. tűzindulat nem ismer határt h. k.: tűzindulatnál 
mi is ismer h. — 243. nagy idő van h. k.: nagy idő leszen. 

Zách nemzetség. 248. 1. Elveszett harcz helyett kell: elvesz
tett h. — 250. leszesz h. k.: lesz' — 255. Keszi Berenda érdemes 
vitéz h. k.: Berenda, érdemes v. •— 256. tisztelnem kellene h. k.: 
tisztelnem kelletett — 256. Felül emel. Heves Nápoly h. k.: Felül 
emel. Nápoly. 

A korcsházi vásár. 256. 1. vándorlok már helyett kell: 
vándorlok — 267. a mindennapi élet gondjai beszólnak h. k.: 
a m. é. szorgalma beszól — 267. az emberek összetalálkoznak 
h. k.: az c. öszveütköznek — 267. de homályosan h. k.: de 
homályban vagyok — 268. nem látod h. k.: nem láttad — 
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270. intik a férfiakat k. k.: i. az ifjakat — 271. nyomasztó h. k.: 
nyomós — 271. pályára taszít h. k.: pályájára t. —• 272. még 
térdein fog kérni a szépnemtől bocsánatot h. k.: m. térdén fogja 
kérni a szépnem bocsánatát. 

Konstantinápoly veszedelme. 279. 1. Aztán is élni helyett 
kell: Élhetni aztán is — 279. sem vesz vigasztalást h. k.: sem 
hall v. — 279. Népemnek sírhalmán h. k.: Nemzetem s. — 
281. mi tartjuk a régi hitet h. k.: mi óhajtjuk a r. h. — 
281. mindenik.h. k.: mindenitek — 282. itt benn a hit ágazatjain 
h. k.: a hitelőnket törpedezve. 

Első Ulászló. 292. 1. (6. kiad.) édes czélokra köti helyett 
kell: é. ez. költi — 295. mert a játszi fény h. k.: mert tán játszi 
f. — 296. estvélyi nyugalomra h. k.: estvéli ny. — 297. Nem 
elmélkedve élte titkain h. k.: Nem eszmélkedsz tenyészte t. —-
297. melylyel viseltetek hozzá az ősz bajnok. Nem jött ugyan 
Érzelmiről h. k.: melylyel hozzá az ősz bajnok viseltetett. Érzelmiről 
nem jött ugyan — 297. Éretted bármely áldozatra kél h. k.: 
Érted bármely nagy áldozatra k. — 298. mily édes szövetség 
h. k.: mily szövetség — 298. Mi édent lát érzelmi fényinél h. k. : 
ki édent lát érzelme f. — 299. hadd gyűjtsek érdemet magamnak 
h. k.: h. gy. érdemet — 302. török nagyúrral h. k.: császárral — 
303. megfontolván, Mely hasznos és dicső hazánkra nézve E béke 
h. k.: m. minő Dicső s hasznos leend h. nézve A béke — 
304. S hazánk eddig h. k.: S hazánknak eddig — 304. sem 
fővezérünk h. k.: sem Hunyadi — 304. E harcztól én h. k.: 
Ezen harcztól én — 305. Kitől? Bizony derék kard h. k.: kitől 
Nyered? derék kard. 

ÖTÖDIK KÖTET. 

Barátság és szerelem. 11. 1. a tekintetét a tavasz zöldjén 
legeltetni helyett kell: t. a t. z. legelni — 14. hol őtet a dél 
meglepé h. k.: h. őket a d. m. — 32. hol egyetemben h. k.: 
honnan e. 

A vérpohár. 37. 1. (6. kiad.) volt a nagy irány, melyhez a 
lányszívet helyett kell: v. a n. i. melyhez a lángszívet — 
45. (6. kiad.) Hedvig bánatosan ment vissza h.k.: H. bánatosan vissza. 

Tollagi Jónás. 51. 1. mióta gazdag bátyánktól helyett kell: 
m. egy g. b. — 65. akadt most is bajtársival h. k.: a. m. is 
pajtásival — 66. (6. kiad.) közéjök illem h. k.: közikbe i. — 
68. szívesen tölthetek itten h. k.: sz. töltendek i. — 70. rész szerint 
az hogy Lolli testvére h. k.: rész szerint Lolli t. — 70. más esze 
hozott ide, megnyugtatott s végre magam is h. k.: m. e. h. ide, 
gondolám s magam is — 79. mennyire nem viszi az embert! 
h. k.: mennyire viszi az e.! — 86. Első éjjel majd virradtáig 
h. k.: e. é. m. virradtig — 88. A tanács nótáriusnak választott 
h. k.: a t. nótáriusának v. — 101. (6. kiad.) kivergődtem az 
üregből h. k.: kivergődvén az ü. — 104. (6. kiad.) udvariassággal 
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h. k.: udvarisággal — 104. (6. kiad.) nemde a hitvest h. k.: 
nempe a h . — (A Tollagi III. r.-nek most a jegyzetek közé került 
szövegében a Toldyehoz képest fontosabb eltérések: 298. gyönge-
ségre magyarázzák h. k.: csavarják — 400. nem oly jajos fajta 
h. k.: jajos-fájós — 400. megcsíptem állát h. k.: m. ajakát. 

Viszonlátás. 126. 1. (6. kiad.) felejthetetlenné helyett kell: 
felejthetlenné — 127. a nyerhető dicsőséget h. k.: a nyerhetendő 
d. — 128. (6. kiad.) kérlelhetetlen h. h.: kérlelhetlen — 130. királyi 
tölgyként h. k.: k. hölgyként —• 130. szívre ható h. k.: szívható — 
131. fényalakká szőve h. k.: fényalakba szőve — 136. (6. kiad.) 
vígasztalhatatlan h. k.: vígasztalhatlan. 

Sulyosdi. 141. 1. ezer olyanok képét festi helyett kell: 
ezer olyan képet fest — 155. nem sikereden tévé h. k.: n. s. vévé. 

Tihamér. 171. 1. látszott dühösködni keblében helyett kell: 
1. d. azon kebelben — 177. (6. kiad.) s fellengző nézetekkel h. k.: 
f. néztekkel — 178. Arra szállnak, arra kelnek h. k.: arra kelnek, 
a. sz. — 184. hallván ezt Demeter h. k.: hallá ezt D. — 185. sors 
választására h, k.: sors-választásra — 187. De nem az én keblemen 
h. k.: De nem saját k. —• 189. szíve mélyébe h. k.: szívmélyébe — 
189. ereszték el azok h. k.: ereszték azok el — 207. (6. kiad.) 
s meghökkenve karjához kap h. k.: kardjához kap — 209. Tihamér, 
ki mindjárt h. k.: T. mindjárt — 239. megbántásodert h. k.: meg-
bántásokért —• 246. tűrhetlen h. k.: tűretlen. 

Sok baj semmiért. 258. 1. nem kényteleníttetünk helyett 
kell: n. kénytetünk —• 258. (6. kiad.) ez most is h. k.: ez most itt — 
264. ragyogtat felénk h. k.: f. r. — 265. Itt egyszerre elhallgat 
h. k.: Egyszerre e. — 270. (6. kiad.) közeljárt a paphoz h. k.: 
k. a naphoz —• 273. csintalanul Nelli h. k.: csintala%N. — 273. nyug
talanul hozzája menék h. k.: nyugtalan hozzá menék. 

A fehér köpenyeg. 278. 1. oly igen egyező versre helyett 
hell: oly egyező v. — 289. mindannyi tőrök gyanánt furdalták 
h. k.: m. tőrök furdalták. 

Bajjal ment vígan jött. 299. 1. az ujságlevélek is alig 
lelnek helyett kell: s a világ újsága is alig lel — 302. de jobban 
meg tudta hódítani a szíveket h. k.: de jobban értette meghódítani 
a szíveket •— 307. butrok h. k.: bugyrok — 312. vonzassék 
h. k,: vonzattassék •— 313. békületlenül h. k.: békületlen. 

Vallomások. 323. 1. eleget tettem helyett kell: eleget nem 
tettem — 326. üdvösség lehet, barátom, szerelme h. k.: ü. lehet 
bírása — 328. jó gyermek valál h. k.: jó gyermekem valál — 
328. azok nem voltak h. k.: noha nem voltak — 330. csak 
egyedül ennek lehet h. k.: cs. e. magának 1. —• 332. kérdezősködni 
utána nem mertem h. k.: kérdezni — 332. igaz vallást kérnem 
h. k.: i. v. tennem — 333. az egekre! h. k.: az egeknél! — 
333. a szívet Örökké kerülgeti h. k.: a sz. ö. kerüli — 334. legyen 
az ő életét h. k.: 1. életét — 334. és a jelenlét ölelkezik h. k.: 
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ölelődik —• 335. felér minden városi mulatsággal h. k.: felüt m. 
v. mulatságot. 

Ordai ház. 381. 1. mely a vele összeütközőt helyeit kell: 
megütközőt — 382. nagy benyomást tett anyjának ökle h. k. : 
atyjának ökle — 382. és mikor a kárpit lefordul h. k.: és ha — 
383. oszszák el a házasság gyümölcsét h. k.: házassága gyü
mölcsét — 383. vetett néha egy lépet h. k.: v. n. arany lépet — 
384. s a szövetséges alkuból h. k.: s a szövevényes a. — 
385. haszonnal megbékélni h. k.: megbékülni — 385. sötét szeme 
mély üregéből csak akkor lobbant ki h. k.: csak sötét sz. m. ü. 
lobbant ki — 386. nem köícsönzé oda h. k.: nem kölcsönző — 
387. tiszteletes úr h. k.: tisztelendő — 391. tartós nyomát A. k. : 
tartósb ny. —• 391. a gyűlöltnek keblén h. k.: a gyűlölt keblén. 

HATODIK KÖTET. 

Élet és halál. 7. 1. magával elragad helyett kell: vele elr. — 
7. Ez az élet legfőbb diadalma h. k.: Ez a lélek 1. d. — 9. még 
élni óhajtok h. k.: m. lenni ó. — 10. (6. kiad.) néma növénynél h. k.: 
növevénynél. 

Pálma és cyprus. 14. 1. ragyoglandik helyett kell: ragj^og-
land— 14. könnyezni kény tettetel h. k.: k. kénytetcl — 16. (6. kiad.) 
Egyes képzeletiddel h. k.: képzetiddel — 17. élet bálványa állsz 
te az h. k.: é. b. állsz az. 

Különféle. 27. 1. (6. kiad.) s utóbb borultan helyeit kell: 
barnűltan — 33. Sok embernek a harangozó h. k.: harangszó — 
35. Messziről oly szép- s nagyot lát h. k.: sok szép s n. 1. 

Andor és Juczi. 40. 1. s rejtélyes úton dörmögő urát helyett 
kell: s r. léptekfel d. u. 

Prológus. 44. 1. Pest város theatrumában h. k.: színházában. 
Oguz könyve. 68. 1. szemérmetlen asszony sótlan étel helyeit 

kell: sz. asszonyok s. ételek — 68. Zabolátlan ifjú fedetlen ház 
h. k.: Z. ifjak f. házak — 68. Erős ellen nincs haszna a gyönge 
haragjának h, k.: nem használ a gyöngének haragja — 69. ki 
maga tanácsán jár, képét látja tükrében h. k.: ki magának tanácsol, 
elől látja magát t. — 69. vigyázz tanácsosidra h. k.: a taná
csosokra — 69. nem két trónus egymáson h. k.: soha egy tr. a 
másikon — 70. Az ellőtt nyíl s a kiejtett szó vissza h. k.: A kilőtt 
nyíl s a szó soha v. — 70. bezártban a bölcsé h. k.: de a bölcsnek 
nyelve bezárt szívben lakik — 70. A rövid s meghatározott szó 
a legjobbik; hangja férfias, értelme szűzi tisztaságii legyen h. k. : 
Legjobb a r. s m. szó; férfias legyen hangja, de tiszta szűzi 
értelme — 71. Ne aranynyal és születéssel, hanem tudománynyal 
kérkedjél h. k.: Ne kérkedj aranyoddal és születéseddel, de azzal 
a mit tudsz. — 72. Az író érdemét munkái h. k.: könyvei —• 
72 Arany éke az asszonynak, tudomány a férfié h. k.: A. ékesíti 
az asszonyt, t. a férfit — 72. Szerelmes asszony és anya a legjobbak 
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h. h.: Sz. ós szülő asszonyok legjobbak — 73. Légy ura hölgyed
nek, hogy ő ne legyen úrnéd h. k.: L. ura az asszonynak, különben 
ő uralkodik rajtad — 73. Hibátlan barátot hiában keressz h. k.: 
ki h. b. keres, meg nem találja — 73. A ki csupa méz, ne öleld 
meg h. k.: Ha barátod cs. m. ne zárd öledbe — 75. Sokat kívánj, 
keveset elégelj h. k.: S. k, kevéssel elégedj — 75. Ha mind orvos 
volna az ember h. k.: Ha az emberek mind okosak volnának — 
75 mint a révész kívánja h. k.; mint a hajók kívánják — 75. Ne 
búsulj az ellenes szerencsén, az a jobbakon edzi fulánkait h. k.: 
Ne szomorkodjál, ha a szerencse ellened dolgozik, mert mindig a 
j . e. fulánkját — 75. a nap világít h. h.: csak a nap és hold 
sötétednek — 75. az úr végez h. k.: az úr határozza meg — 
76. Ha más történik, mint a mit akartál, akard a történtet h. k.: 
Ha nem történik mint akarod, a történtet akard — 76 Türelmet 
parancsolj az irigyre s meghal belé h. k.: Az irigynek vess türelmet 
elébe és meghal — 77. melyből a halál költi fel h. k.: a halál 
felkölti abból. 

Brutus. 109. 1. és voksait adja helyett kell: és ítéletét a. — 
116. mi illik neméhez, sorsához h. k.: nemének, sorsának — 
118. Mennyit tart róla h. k.: tart reája — 141. a tanácsot 
gyűlölöm h. k.: üldözöm — 162. azon nemzetség ellensége h.k.: 
annak A nemzetsége — 163. végezd a szükségest h. k.: végezd 
szükségem — 166. Kételkedhetsz? h. k.: Kételkedsz? — 173. de 
üldöztem őket h. k.: üldöztetem őket — 174. (6. kiad.) fog ő 
nekem felfödözni k. k.: fog ő néked f. — 184. Ott is hívnek 
találsz h. k.: ott is híven találsz. 

IV. 

Hadd mutassam azonban be egy összefoglaló példán, mi a 
különbség a régi és az új kiadás között. Az eddigi idézeteinkben 
mellőzött Csák Mátét választom, melyet Toldy a költő kéziratából 
adott ki. Akkor irta ezt Kisfaludy, midőn költői ereje teljében volt 
és művészete tetőpontján állott - - 42 éves korában. A »Jelenkor« 
ez. újságon kívül, melyet Széchenyi unszolására az ő eszméinek 
terjesztésére készült kiadni, a Csák Máté foglalta cl utolsó irói 
gondját. Halálos ágyán is dolgozott rajta s tolla csak akkor hagyta 
félbe a nagy mű folytatását, midőn a vezető kéz megmerevült. 

íme Kisfaludy utolsó műve: 

E L S Ő F E L V O N Á S . 
V a n : K e l l : 

Trenesényi völgyben 
körüle 
és harezosok 
körülem 
csábít 
S erő nincsen 

325.1. A trenesényi völgy 
» körülötte 
» s katonák 
» körültem 
» csábítgat el 
> És nincs erő 
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V a n : 
326. 1. egy szelíd virág 

» egyenes szűvel 
» Honárulók olasz Károly 
» Méltatlant min magunk 
» S ismét Budán 

327. 1. s bennünk feltalálja 
328.1. E kard helyett 

» véleményem nekem is : lesz ott 
» Magyar ki a közért föllépni mer 

329. 1. Ugy van, és kinek 
» »Mennék, ha szemközt stb.« előtt 
» még sem világít [hiányzik e sor : 

'330.1. én ismerem őt 
» küldék a német földre 

331.1. te mindenkor szerencsét 
» Pihenj le jó fiúm 
» Közénk jöend 
» egy árva üldözött s kiért 
» a szépség bájhatalma küzd 

332.1. El mindnyájan 
» Nádor palotája 
» én birom teljes hatalmát 
* Csákot s Aport 
» jött el hivó szavunkra 
» Erszényeinkre és Tamás 

333.1. oly rég egybe csatla már 
334. 1. Birják egymást minden javaimmal 

» egykoron, hogy ily 
» önmagát vadul nem 

335.1. az ifiabbat 
» varázslanál le frigyben 

336.1. Megismerem, de más irányt vészen 
» E romlandó háznak 

337.1. azt el nem hagyák' vakon 
» vigasztalnám nádorné asszonyom 
» Bocsánatot nagy uram ! az ő 

338.1. a megyék nem gátolák 
» nem uram ; 
» némely nem jó hazafi 
» . adót fizetni Rómának 
» mindez csak asszonyomat illeti 
» nyugodt meg hát 
» s nem érzi 
» mégis mi dísztelen, 
» S szegény levél 

339. 1. aljas körbe 
» és csak gyermekim szemétől 
» ők derítsék lelkedet. 

3-10.1. »Magát észrevéve ünnepélyesen« : 
» »Az ajtó felé megy« : 
» Károly Dr. és U-tól kisérve lép be 

341. 1. írást vévén elő 
» Kassa városának 
» Mert ebben nincs sem mérték sem 

342.1. áldott szép vidék [határ 

K e l l : 
egy szelíd sugár 
egyenes szívvel 
Honárulók Károly 
Méltatlant ön magunk 
S Budán ismét 
és bennünk találja 
kardom helyett 
v. is : lesz ott magyar még 
ki a közért bátran föllépni mer 
Ugy van, s a kinek 
Ha ily csapás végezné a vitát, 
rnég se v. 
én őt ismerem 
küldöttem német f. 
Te mindig sz. 
P. le jó fiú 
Közénk jövend 
egy á. ü. s miért 
a sz. bájhatalma 
mindnyájan el 
Nádor háza 
én birom hatalmát 
Csák' és Aport 
jött el szavunkra 
Erszényeink — s Tamás 
oly r. egybe csatla 
Birják egymást javaimmal 
e. h. oly 
önmagát nem 
az ifjabbat 
Varázsolhatnál frigyben 
Én azt megismerem, d. m. i. vesz 
A romiadó háznak 
azt nem hagyták el vakon 
v. n. asszonyomat 
Botsánatot, az ő 
a in. n. gátolták 
nem biz' uram ; 
n. rossz.hazafi 
a. fizettetni Rómának 
m. cs. nádorné asszonyomat i. 
ny. m. tehát 
és nem érzi 
mégis mi dísztelen, minő 
Szegény levél 
al'csony körbe 
és cs. fiaim szemétől 
ők d. érzeted. 
Kisfaludy kéziratában hiányzik 
szintén Toldy adaléka. 
Károly, Drugeth, Ugrin jönnek, 
I. vesz elő 
Kassa városa 
Mert nincs bennök se m. s. h. 
szép áldott vidék 

1 Csak az 1. összes kiadásban így; a többiben: hagyják. 
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V a n : 
342. 1. Hűségedet 
343. 1. Fejem büszkén emelhetem ha kérded ' 

» Van-e nálamnál hívebb embered 
» Valóban meglepő hír. 
» egy királynak, 
» azt ittléted 
» nyugodj meg gyermekim miatt 

344.1. Jobbágyi szó ez ? 
» Drugcth (Károlyhoz) 
» Állsz, akkoron tüntesd 
» atyához nem hasonlanak 
» ezt neked tulajdonítom — angyalod 
» Ennen fiaim 

344. 1. Hozzád kiszt 
» nem dől e ház, sőt még erősül 
» Alapja ; ime kis levélke mily uj 
» S méltó becsülnöd annak 

3 18. 1. kivetve a sors 
» Oly bízva állék hat fiam között 
» szétomolva nyugtom őríála 
» s viharja elragad 
» jő sebesen 
» engemet gyaláz 

347 1. Bátor nem volnék, hogy 2 

348.1. Utána vonz s egyszersmind eltaszít 
349.1. A róka, mint 3 

» vagy még ma * 
» Margit (egyedül) 
» Rákos mezeje 
» András király meghalt 

350.1. szólni nem merünk 
» karddal fenyeget 
» mely tud szeretni 

351.1. együgyű cseri barát 
» Már átjönnek 
» tágulj 
» Isten neki, menjünk 

352. 1. Z. és K. jőnek beszélgetve. 
» nincsen magyar király. 
» Az elet véle s véle a szokás 

353. 1. Kürtszó. 
» Omodé egri püspök 5 

» végre udvarnokok, Íjászok jőnek 

» Az uj század veszélyt készít reánk 
354. 1. a világot üdvezítő szent 

» István király leánya 
» Válaszszuk őt urunkká 
» zúgás a főrendek között 
» István király urunknak 

355.1. S Martell fiát mind Róma 

K e l l : 
S hűségedet 
F. büszkén emelhetem, 
Ha kérdenéd, van-é hűbb e. 
V. meglepő híred. — 
egy királynak, a 
ezt ittléted 
ny. m. fiaim miatt 
Ez itten a jobbágyi szó ? 
Drugeth 
Állsz, tüntesd 
a. nem hasonlók 
ezt n. rovom ; jó ördögöd 
Ön fiaim 
Hozzád készt 
n. d. a ház, sőt még alapja 
Erősül! Im e k. 1. mily 
S m. annak becsülnöd 
a sors kivetve 
Oly bizton á. gyermekim k. 
sz. nyugalmam őrfala 
s viharban elragad 
jő 
engem alacsonyít 
B. n. lennék, hogy 
Utána vonz és eltaszít 
A róka. Majd 
vagy ma még 
Margit 
Rákosi mező 
András meghalt 
szólni se merünk 
k. fenyít 
tud ám szeretni 
egyszerű cs. barát 
Már jönnek 
takarodj 
I. n. táguljunk 
Zács és Kendi jönnek. 
nincsen király. 
Az élet véle s a szokás 
Trombita harsog 
Omodé nádor egri érsek 
Udvarnokok, nyilazók. A sorompón 

kivül Janus és a nép. 
Az uj század veszélyben dúlt reánk 
a világot üdvezítő 
István leánya 
Válaszszuk őtet u. 
zúgás a rendek közt. 
István királyunknak 
S fiát Martelt mind R. 

1 E sor így — tévesen — is csak az 1. kiadásban van meg. a A 6. kiadásban: Bátor nem volnék, vagy. 
* Csak az 1. kiadásban: majd. J Csak az I. kiadásban helyesen. 5 A Toldy készítette szereplő személyek lajsiromában meg Tamás »esztergomi érsek

nek van mondva. 
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V a n : 
1. Még akkor Endre élt 

Kendi 
. . . Martellt nem ismeré 

János 
Egy megvetett pártnak volt ő csak 

Kendi [feje 
Ti egybe gyűlt rendek ! stb. 
Igaz királyunk volt-e Endre 

1. Erzsébet él, elhunyt András leánya ? 
Elfogni tőle ősi birtokát 
Ne döfjük min szivünkbe 

1. Királyt mondom : nem ] 

csak az 1. k.-ban van meg az ezt 
1. ne lenre hű [követő sor : 

így nekünk nem kell király 
1. állok itt ? s a pápa 

korunkhoz kötni a szerencsét 
1. mézes fondor szavára 

elbérelé magát" 
1. te kardot mersz említeni 

vágjátok össze ! 
1. Gyúlhatni ilyen hang felett 

Éles játékot a fiú kezébe 
S most távozz 
Haza : ez gyümölcse vak szerelmed-
Ugrin (Domoshoz járulván). [nek. 

1. Kemény atyád keblétől 
El fiával. 
Ne hagyjuk gondolatlan gyermeki 
éljen ! Károly éljen ! 
tégedet dicsérünk ! Amcn. 

1. Buda. Piacz Ugrin háza előtt. 
úgy is tele a tömlöcz mind 
Lennétek öszvesen 
egy kifakad 
ide rendelt a nádorfi ? 
láthattad a Rákoson 
otthon kellett maradnia 

1. a szegény legénynek hogy : gazem-
mért ne a fiad ? [ber.3 

Küldd ide fiad 
mi a szándékod uram ? 

1. én fnagam is vele tartok 
ide jöttem vele ezt a híres 

1. láttalak a Rákoson 
Erre a nélkül is törekszem 
hogy ingyen fáradtál legyen 
ezt csak jó kedvből csinálom 
egy kardot s az ért ám hozzá 
Ha Trencsényi elvehette 

K e l l : 
András élt 

A Jánosnak tulajdonított sor is 
Kendi beszédéhez tartozik, ki 
félbeszakítás nélkül mondja 
mind a hctcdfél sort. 

András igaz királyunk volt-e 
Erzsébet él, András leánya ? 
S elfogná t. ő. b. 
N. d. ön szivünkbe 
K. mondom : férfit, nem 
Mely férfiú, ha még e névre méltó 
ne lenne hív 
így nem akarunk királyt 
állok itt ? A pápa 
k. k. a futó szerencsét 
mézes szavára 
elbérlelé magát 
te k. mersz emelni 
vagdaljuk össze ! 
Gyúlhatok i. h. f. 
Éles játékot a fiúnak 
Most távozz 
Haza. Ez gy. a vak szeretetnek. 
Ugrin. 
Kemény atyád 
El Domossal. 
Ne hagyjuk ily gondatlan gyermeki 
éljen ! éljen ! 
tégedet dicsérünk. 

Budán, Ugrin háza előtt. 
telve a tömlöczök 
tennétek öszvesen 
egyik kifakad 
a nádor fia ? 
láthattad Rákoson 
otthon kelle maradni 
a sz. 1. azt mondják : gazember 
mért ne fiad ? 
Küldd fiadat 
mi a szándékod ? 
én magam vele tartok 
ide jöttem ezt a híres 
láttalak Rákoson 
Erre díj nélkül is t. 
hogy ingyen fáradtál 
jó kedvemből csinálom 
s az ért hozzá 
Ha Trencsényi elvette 

M A S O D I K F E L V O N Á S . 

' Csak az 1. kiadásban van helyesen. 2 Csak az 1. kiadásban van jól. 1 1. kiad.: azt hogy: gazember. 
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V a n : 
368. 1. Ha Tájunkra jösz, uram, 

» nem szép a feleségem 
» vérbeli király urak 
» senki sem désmál 
» laposra hagyom veretni 

309.1. de zaj nélkül 
» rejtsétek el fegyvereitek 
» az erkélyen megjelen 

370. 1. Ki ne sohajtozék világ terére 
» Vegyétek hálámat. (Pénzt ad nekik.) 
» s az ügyes segélyt! 
» mindjárt indulunk 

371.1. Anyámat még kell látnom 
» Azt igen ! azért siess haza 
» lovad nyergelve van, ne mulass 
» ott várj be engem is, onnan az 

erdőkön keresztül együtt Trcn-
csényihez szállunk. 

» a kelő nap engem is úton lel 
» Mióta Károlyunk ellent állék 
» az őrök kibocsátnak 

372.1. Domos (Ugrin háza felé). H. ! 11. ! 
» . . . . aztán add neki 
» Em-hedből részemet ! . . , 
» édes érzetünk 

373.1. Szivem remeg 
» Hadd a koránti 
» légy boldog és — erős 
» Isten veled ! 

374. 1. elől szövétnekhordók 
» Az üdnep fénye 

375.1. én mindég hű segéd leszek 
376. 1. városom színei mutatják s az irás. 

» (írást nyújt Omodénak) 
» Eszemben tartom uram, 
» segítség érkezett, elsuhantak 

377.1. csak egy arcz volt nyíltan 
» s ez — Isten bocsáj ! — Domos úrfi 

378. 1. száguldjanak szerte a város k. [vala. 
» uram, talán azok, kik mellettem 
> Utánok hát mint a nyíl Óbudára ! 

379. 1. Gyanúra kísztet 
» Te is Hedvig ? 

380. 1. szót se többé ! 
» Mehetsz. 

381.1. Hiába kísztem 
» S min életünkbe 
» Szolgák el 

382.1. Fölöttem most csak egy s azt én vc-
» Trencsény vára. [z éri cm 
» mily szegény s rideg az anyátlan 

383. 1. A felleg oszlik, látköröd derül 
» vívnak székedért 
» Számomra úgy csak általa nyerem 

(A két sor minden kiadásban 
hiányzik.) 

» S komor terembe zártak 

K e l l : 
Ha tájunkra jősz 
nem szép feleségem 
vérbeli királyok 
senki nem d. 
laposra hagyom verni 
de zajtalan 
rejtsétek fegyvereteket 
az erkélyen 
Ki nem sovárga a v. t. 
Vegyétek hálámat 
s az ügyes segédet! 
mindjárt induljunk 
még látnom kell 
Azért siess haza 
lovad nyergelve 
ott várj be engem ; 

s onnan együtt az e. 
k. T. szállunk 

engem se leljen itt 
M. Károly ellen szólék 
az őrök kieresztenek 
Domos. Hedvig ! Hedvig ! 
. . . add neki 
Aztán enyhedből részem is ! . . . 
édes érzetünket 
Szivem reszket 
Hagyd a koránti 
légy boldog s légy erős 
Isten hozzád ! 
szolgák szövétnekkel 
Az ünnep fénye 
én mindenkor segéd 1. 
városom jele mutatja. 
(Elővesz i. s 0 . nyújtja) 
Eszemben tartom 
s. é. elrepültek 
cs. e. a. volt nyílt 
s ez fiad Domos vala. 
száguldjanak a város körül 
uram, azok mellettem 
Utánok hát mint a nyíl ! 
Gyanúra késztet 
S te is Hedvig ? 
szót se többet! 
Elmehetsz. 
Hiába késztem 
S ön életünkbe 
Szolgák elmennek 
F. most egy, s azt kényem vezérli, 
Trencsényi várban. 
mily szegény az anyátlan 
A f. o. láthatárod derűi 
vívnak érted 
Számomra, úgy hiszem, csak általa 
Nyerem. Te kérdőleg tekintsz reám ? 
Mosolygsz ? Halld csak min épül bí-
S komor szobába zártak [zodalmam. 
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V a n : K e l l : 
38.3. 1. mert a cseh királyfival m. a cseh király fiával 
384. 1. a mit jövök jelenteni a mit jelentek 
385. 1. megérkezett imént Budáról megérkezett Budáról 

» Nem asszonyom! csak kisded része Nem úgy Erzsébet! csak kis része 
» Bitanglaná a nagy nevet [hódolt Bitangolná a n. n. [hódolt 
» kit Róma átka Ijénytct hallgatásra kit R. á. hallgatásra készt 

386.1. vezérem légy te s én vezérem te légy és én 
» Visz czélhoz a mérték haszontalan Vihet czélhoz. Mérték h, 
» Küldék egy dandárt ; én magam Küldék egy csapatot, magam Nyitra 
» Megyek . . . [Nyitrába Felé megyek. . . 
» parancsid érteni parancsod érteni 

387.1. és hív embert fogsz találni. és hív embert lelni fogsz. 
» Oh szólj tehát ! Szólj ! szólj ! 
y hódolni vágyakodnak hódolni vágynak 
» Jer asszonyom s fogadd Azért jer és fogadd 
» bár tettel késtem is bár tettben késtem is 

388.1. Eddig közelb nyomultak Esztergom- Eddig Esztergomhoz k. ny. 
» . . . de így tenyészni . . . de nőni hagytad 
» Hagyok a sok herét ! Ördög ! ha ki A sok herét ! Ördög ! ha valaki 

V. 
Összegezzük az eredményeket. 
A régi Kisfaludy jelentékenyen eltér az újtól, amennyiben 

amabban: 
1. a szöveg nincs mindenütt híven és változtatás nélkül közölve ; 
2. hiányzanak a szövegből szók, egész suiuk és közbeszólások; 
3. régi jelzések akárhány színműben elmaradtak, a hol kel

lettek volna, viszont a kiadó a szereplőknek új jelzésekkel ad 
utasítást, melyek az eredeti értelemnek nem egyszer rovására vannak; 

4. Írásjelek elhagyása vagy módosítása többször kiforgatják 
a szöveget jelentéséből; 

5. a mai társadalmi formákhoz s a mai irodalmi nyelvhez 
hozza közelebb a szöveget, a mellett hogy a költő merészebb 
újításait is mellőzi vagy mérsékli. 

6. állandósult sajtóhibák nem egy versnek képeit és kifeje
zéseit rontják és zavarják. 

A sokféle hiba több rendbeli forrása közül néhányra már 
a bevezetésben utaltam; egyre: a korra, csak futólag akarok 
rámutatni; a legtáplálóbbak egyikét, melynek meglétét számos 
adattal igazolhatni, bár röviden, külön ki kell emelnem : a kéziratok 
másolatait rendszerint Toldy mással csináltatta, s aztán e másolatot 
javította a nélkül, hogy azt a kézirattal sorról sorra összevetette volna. 

Az új kiadás tehát hívebb, pontosabb és teljesebb a réginél. 
De azért még nem kritikai kiadás. Mennyiben nem, bővebben 
elmondottam az új kiadáshoz irt előszómban. Mindazáltal azt 
hiszem, egy ilyennek egyengettem az útját egyrészt a Kisfaludy 
némely műveihez irt jegyzeteimmel, másfelől e lapokban össze
állított anyaggal, melyről óhajtom, bár valaki mielőbb hasznát venné. 

BcLi^tőczt József, 




