
ADATTÁR. 

B A J Z A K I A D A T L A N F O R R A D A L M I K Ö L T E M É N Y E I . 

1848—49-iki szabadságharcunk költészete épen nem mondható gazdag
nak, bár majd mindegyik költőnket megszólaltatta a felvirradt sajtó- és nép
szabadság s utóbb a harci dicsőség; volt lelkes krónikása is az Arany
trombita szerzőjében, de igazi Tyrtaeusa csak egy volt. A nép ajkán is 
kelt néhány szép dal, de tábortüzeknél termett, a vitézek és vezéreik tetteit 
zengő s a közhangulat örömét, keservét kifejező olyan dalaink, mint az 
egykori kuruc nóták, hiányzanak. Annál gazdagabb s irodalmi érték tekin
tetében is becsesebb a hazafi-bánat költészete az 50-es években. 

Ezek sorát épen Bajza költeményei nyitják meg. Egyikük, a Nyugosz
taló, már költeményei 1851-iki, másikuk, a Fohászkodás, 1861-iki kiadásá
ban megjelent. De van ezeken kivül egy újabban előkerült pár sornyi 
Kmlékrerso. (közölte Kürti M. 1899.) | néhány töredék-versszafcon kívül két 
hosszabb: a Tűnődés s a Reménydal, amaz még a tavaszi győzelmek ide
jén, emez 1819 vége felé készülhetet t ; mindkettőt közöltem Összegyűjt. 
Munkái 3-ik (1900. I. k.) kiadásában, de az utóbbit még csak több vers
szak kihagyásával. Végül van két, egészben máig ismeretlen költeménye: a 
Honáruló és a Haynau-Xal címűek, melyeknek eredeti kéziratait az előb
biekével együtt a költő leányától, Beniczkyné Bajza Lenkétől kaptam 
lemásolás végett, de mivel a bennük érdekelt személyek közül még többen 
éltek, s előkelő társadalmi állása miatt leányát is feszélyezte volna a köz
lés, akkor nem adhattam ki. Szűcsi (Bajza) József a költő életrajzában 
1914-boft is csak egy-két versszakot idéz Beniczkyné halála után a Nem
zeti Múzeumba került kéziratokból. 

Ma már a költeményekben érdekelt személyek közül senki sincs élet
ben, s a különben is régen történelmivé lett események hatása alatt készült 
költemények teljes szövegének közlése már csak irodalomtörténeti fontos
ságú, amennyiben nemcsak Bajza élete s írói működésének, hanem az akkori 
közhangulatnak megismeréséhez is becses adalékul szolgálnak. Keletkezésük
höz és megértésükhöz azonban némi magyarázatot kell elörebocsátanom. 

A múlt század 30-as éveinek derekáig, mint költőink általában, Bajza 
is romantikus érzelgéssel andalgott nemzeti multunk dicsőségén s kesergett 
saját kora hanyatlásán. A lengyel szabadságharc bukása, míg másokat csak 
részvétre hangol, öt borús sejtelmekkel izgatja, s az Apotheosisbau (1834) 
szinte látnoki módon rajzolja meg a lengyel nép sorsában a mi szomorú 



jövendőnket a zsarnoki önkény alatt. De egy évtized múlva, mely alatt 
Széchenyi, Deák, Kossuth politikai téren, Vörösmarty pedig harsogó ódáival 
ébresztgették a nemzeti öntudatot s keltettek vágyat a haladásra, Bajza is 
már a jobb jövőbe vetett reményt hirdeti; loyális himnuszt ír A királyra, 
a Honfidalban és az Ébresztőben szálló igékké vált kifejezést ad a hazafi 
vágyaknak, Deákhoz pedig nyilt felhívást intéz, hogy «adjon irányt ezrek 
mozgalmainak)) s «gyujtson fáklyát az országos zürzavarban». 

Ezzel kezdődik Bajza politikai szereplése. Deák valóban szerencsés 
kézzel egyesítette Ellenzéki nyilatkozatában a két ellenzéki párt föelveit, 
az egyesült Ellenzéki Kör pedig Bajzára bízta a külföldön nyomtatandó 
Ellenőr c. politikai zsebkönyv szerkesztését. (1847. 587. 1.) Bajza kitűnően 
megfelelt e bizalomnak, s általánosan ismert korábbi szerkesztői műkö
désén kívül ennek a sikeres ellenzéki tevékenységnek is nagy része volt 
abban, hogy Kossuth, kihez régi tisztelő barátság fűzte, megindítandó poli
tikai lapja szerkesztését reá bízta. Hogy ez a lap: a Kossuth Hírlapja 
(1818 jú l . 1-töl dec. 31-ig) oly hü tükre lett az akkori mozgalmas időknek, 
az jórészt Bajza lelkiismeretes munkájának eredménye. A lap politikai irá
nyítója kezdettől fogva maga Kossuth volt, kinek itt jelentek meg az őszi 
hónapokban villámló vezércikkei, kiáltványai stb. Bajzának a Kossuth-tal 
s más kiváló politikusokkal való szinte naponkinti érintkezésben bő alkalma 
volt megismerni mind az itthoni politikai élet belső történeteit, mind a 
bécsi udvari politika titkos fondorlatait. Ezek hatása alatt féléven át nagyot 
változott nemcsak Kossuth, hanem Bajza és mások politikai meggyőző
dése is. 

Bajza szívvel-lélekkel a nemzeti ügy harcosa lévén, január első nap
jaiban Windischgrätz seregei elől kénytelen volt menekülni s előbb család
jával mátraalji birtokára, majd a tavaszi harcok kezdetén egyedül a .Mátra 
erdeibe s bányáiba húzódott. Győzelmes seregeink elvonulása után csak 
áprilisban mehetett Debrecenbe, majd májusban családjával együtt Pestre. 
A felajánlott hivatalokat sem ott, sem itt nem fogadta el, de annál kész
ségesebben vállalta Kossuth új hírlapjának, a Futamuk, szerkesztését. De 
ebből júl ius 1-én csak az első szám jelenhetett meg, 2-án már ismét mene
külnie kellett Kossuth-tal s másokkal együtt Ceglédre, majd Szentesen át 
Szegedre, végül Aradra, s így tanúja volt az utolsó hetek zűrzavaros ese
ményeinek, melyek szomorú következményeit be nem várva, ifjúkori ba
rátjával s vötársával, Vörösmartyval, négy hónapon át bujdostak előbb Szat-
márban, majd az Alföld tanyáin, ahonnét csak biztos kézzel s álnevek alatt 
értesíthették Pesten maradt családjukat. E levelek mindegyike (közölve 
Vörösmarty emlékkönyvében 1900. és az Jrodtört. Közi. 1908.) telve van 
a családjukért való aggodalommal, s a haza és a maguk bizonytalan sorsa 
fölött érzett fájdalmas kitörésekkel. Vörösmarty a hevesebb, ő — mint 
írja — a fejetlenség láttára már Aradon kijelentette, hogy «ilyen szamarak 
és gazemberek közt nem marad» s távozni akart az országból, hogy ne 
lássa a már sejtett következményeket — de visszatartották. «Most minden 
érütéssel érzi, hogy amit a becsületes, de gyarló kormányzó mellett a gaz
ság készített, annak súlyát és keserveit a nép fogja viselni.» Bajza azt 
írja, hogy testileg nincs baja, de annál többet szenved lelkileg a haza 



sorsa és családja miatt, s azzal vigasztalja nejét, hogy «majd valami falun 
megvonják magukat, s ha szegényül is, élnek csendben, nem avatkozva 
ezen hitvány világ és hitvány emberek ügyeibe». Zalár József beszélte 
(idézve Szűcsi J. Bajza életr. 206. 1.), hogy midőn 1849 őszén egyideig 
együtt bujdosott velük és Vachott Sándorral, ez sokat vitatkozott Vörös
martyval : áruló-e Görgey vagy nem ? Vörösmarty annak tartotta, Vachott 
nem; Bajza nem szólt a vitába, csak hol fájdalmasan, hol gúnyosan mo
solygott. Vörösmarty ekkor már talán megírta Átok c. költeményét, mely
nek nyolc sorában a bősz harag durva sziklakövei zúdulnak az «áruló» 
fejére. Bajza bizonyosan olvasta ezt, az ö Honárulója. még csak készülő
ben lehetett, de gyűlölete s haragja annál nagyobb, mert ő már tudja az 
árulás borzasztó következményeit is. Hazafi-fájdalma minden más érzelmet 
elnyomva, egész lelkét eltölti, hiszen amiért negyedszázad óta annyit s oly 
nemes hevülettel fáradoztak: letiporva «az új, dicsőbb évezredet igérő haza, 
halott a testvértelen magyar nemzet!» 

A bujdosó költő fájdalma és izzó haragja azonban nem csupán egyéni 
érzelem, a költemény egyszersmind az akkori közérzés kifejezője. Görgeyt 
a tavaszi hadjárat sikerei oly hírnévhez juttatták, hogy szinte az utolsó 
percig bízott benne a közvélemény. Ezt a bízó, sőt elbizakodott hangulatot 
fejezi k i : Tompa a Jön a muszka . . . és Arany a Van-e olyan kezdetű népies 
költeményeikben. A kormány tagjain kívül ugyanis csak kevesen tudták, 
mert Szemére B. miniszterelnök csak a szegedi országgyűlés egyik utolsó 
zárt ülésén tárta föl, hogy a tavasz, sőt már a váci nyilatkozat óta mennyi 
baja volt a kormánynak Görgeyvel ennek folytonos ellenkezései, utóbb 
Kossuth és kormányának megbuktatására irányuló fondorlatai miatt. A köz
vélemény, mely ép oly tájékozatlan volt a hadihelyzetröl és a vezérek 
meg a föhatalmon levők versengéséről, mint Kossuth és kormánya erély
telen gyengeségéről, döntő győzelmet váró reményeiben csalódva, mély el
keseredésében azonnal annak homlokára sütötte a hazaárulás bélyegét, akit 
a hirtelen összeomlás közvetlen okozójának tartott. 

Aztán megkezdődött a zsarnoki önkény bosszúálló munkája. Ennek 
híre eljutott külföldre is, s főkép az októberi vérengzés egész Európában a 
legnagyobb megbotránkozást keltette — még a cári udvarban is. A sajtó
támadások a fiatal császárt sem kímélték, a magyar nemzet iránt pedig 
tüntető rokonszenv nyilvánult mindenfelé. Anglia külügyminisztere, Pal-
merston lord, ki már aug. 28-án figyelmeztette a bécsi kormányt, hogy nagy
lelkűséggel igyekezzék kiengesztelni a legyőzött nemzetet, miután jó taná-
csainak nem lett foganatja, október végén megújította figyelmeztetését, hogy 
a vérengző «modszer» csak gyengíteni fogja a monarchiát. (L. bővebben 
Berzeviczy: Az absolutismus kora Magyarországon I. k., 2. fej.) A külföldi 
fölzúdulásnak annyi eredménye lett ugyan, hogy kormányrendeletre nov. 
elejétől fogva a halálos ítéleteket hosszú börtönre változtatták, de a forra
dalomban bármikép résztvettek üldözése, hozzátartozóik zaklatása kegyet
lenül folyt továbbra is. 

A szállongó hír a bujdosók pusztai magányába is elhozta a dühöngő 
nemzet-hóhér szeszélyes ítéleteit s az ember-vadászat rémségeit. A hazáját 
s nemzetét lángoló hévvel szerető Bajza érzékeny lelkét mindez a kétségbe-
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esés kínjaival gyötri. Fohászkodás c. költeményében lázadó panasszal fordul 
Isten ellen, hogy bukni engedte a legszentebb ügyet, a Haynau-dalb&n 
pedig háborgó lelke egész gyűlöletével a császári önkény és vérszomjazó 
eszköze ellen fordul, megjósolva, hogy mi lesz jutalma e munkáért. 

Neje s ifjúkori hü barátja, Toldy F . utánjárásával szerzett jóakaró 
biztatásra dec. 12-án hazamerészkedett. De alig ismer a fővárosra, az embe
rekre. Mivé lett az egykor, nem is oly régen még élénk, lelkes munkában 
fáradó ifjú főváros, mivé a haza, mivé az irodalom s az ő tönkretett életük! 
Jelentkezik s némi megnyugvással tér haza: egyelőre legalább — majdnem 
félévi távollét után — annyira szeretett családja körében lehet, sőt bízik, 
hogy «rajtunk a vad nemzetirtók hasztalan dulonganak», s hogy eljö 
számunkra a feltámadás, a zsarnok hitszegö-fajzatra pedig a pusztulás. 
A Remény-dalnak e szenvedélyes kitörései még erősen éreztetik az elfojtott 
hazafi-fájdalom keserveit, főkép az eddig ismeretlen s kiegészítésül alább 
közlött versszakokban. Még lendületesebb kifejezést ad e gondolatoknak az 
1850-ben írt Jóslat c. költeménye, melyben a külföldről beszivárgó forron
gások hírére ódai hevülettel üdvözli a szabadság és igazság közeli diadalát 
s valamennyi zsarnoki hatalom összeomlását. Egyelőre azonban csak az 
történt, hogy a császári kormány megsokalván a rendeleteivel folyton ellen
kező s hatalmi gögjében korlátot nem ismerő Haynaut, 1850 júl. 5- n nyu
galomba küldte, minek hírére ez azzal bosszulta meg magát, hogy a császári 
kegyelemosztást megelőzve, a fogságban szenvedők egész seregének meg
kegyelmezett. — Bajzának utolsó költeménye a Nyugosztaló (1851) már csak 
általános elmélkedés azon, hogy a gazság előtt mindig meghajolt az erkölcs, 
jámborság és erény, de ha itt nem, majd a túlvilágon elveszi jutalmát a 
jó és büntetését a gonosz. Ez már a kézirati első fogalmazáshoz képest is 
annyira tompított hangja a haza sorsán aggódónak, hogy ennek neve sem 
fordul elő a költeményben. így történhetett, hogy az 1851. kiadásból ki
vágott Apotheosis helyett a Nyugosztaló közlését megengedte a cenzúra. 
Mire — az 1854-iki európai háború alkalmával — nagyobb remény s újabb 
csalódás érhette volna Bajzát, elborult elméje már érzéketlen yolt min-

I. H o n á r u l ó . 

1. 
K i tört döfél anyád szivébe, 
K i megtagadtad véredet, 
K i vagy te, természet csodája ? 
K i szült világra tégedet? 

2. 
A párduc 1 hü marad fajához; 
Nincs állat egy sem olly gálád, 
Melly párját kész» ne volna védni, 
S te tenfajod meggyilkolád! . 

3. 
Te vésznek méhében fogantál, 
Nem női érző szív alatt; 
Nemző atyád a sors-harag volt, 
Rengő bölcsöd a kárhozat. 

Honárulás ! legundokabb bün, 
Mi emberek közt született, ' 
E bün kiáltja átkozottnak 
Az ég alatt emlékedet. 

5. 
Vezére voltál egy seregnek, 
Mellyet csodált a félvilág, 
Mellynél bátrabbat és vitézbet 
Nem láttak a Thermopilák. 

6. 
Fegyvert szabadságért emelt az 
Az öshonért, népéletért, 
A drága nők-, fiak-, apákért 
És a mi kedves,* mindenért. 



7. 
Uly szent ügyben küzdő sereggel 
Magát a sorsot megvered, 
S te elleniddel czimborálva, 
Gyáván letetted fegyvered. 

8. 
Honárulás! nem szörnyedél el 
E bün szótól, 6 te kökebel? 
El tudtad nézni bosszulatlan« 
Fajod miként enyészik el ? 

•9. 
Roppant erő állt ellenedben, 
Tán győzni képes nem valál ? 
De férfi-e, kinek gyalázat 
Eltürhetőbb mint a halál ? 

10. 
Miért nyúltál a sors müvébe, 
Ha benned nagyság nem lakott,' 
Ha lelkedben a nagyravágyás 
Erő nélkül hivalkodott? 

11. 
Tekints most e megdőlt hazára, 
Tekintsd meg szörnyű müvedet, 
Nincs szó elég gyászos leírni, 
Mit a magyar nép 8 szenvedett. 

12. 
Ezrek vérzettek el csatákban, 
Hányan 9 a hóhérkéz alatt! 
Sok van, kinek csak koldulással 
Jut egy sovány 1 0 kenyérfalat. 

13. 
S mivé lön a szabad magyar hon, 1 1 

Melly olly büszkén emelkedett ? 
Melly ezredet leélve igért 
Egy új dicsőbb évezredet? 

14. 
Itt áll mint óriás koporsó, 
Mellyben egy nemzet a halott, 
Egy nemzet, mellyet e világon 
Isten testvértelen hagyott. 

15. 
Harcz-munkával szerzett örökjén 
Egy vérrokon sem osztozik, 
Sok századok gazdag gyümölcsét 
Kaján szomszédok élvezik. 

16. 
Kitűnve látunk a világról 
Egy nagy hatású életet, 
Mellyet körülvett hír sugara, 1 5 

Kitűnve egy hös nemzetet. 

17. 
Te látod ezt s füledbe zúgnak 1 3 

A millióknak átkai, 
S nem tépik össze szíved 
Az öntudatnak kínjai? 

18. 
Világnak szörnye, látva téged 
Az érző szívnek vére fagy, 
Meg van gyalázva a teremtés, 
Hogy még te is munkája vagy.1* 

Jegyzet. Az eredeti kéziraton az egyes versszakok sorai mellett Bajza 
sajátkezű ceruza-jegyzésével következő javítások (voltakép variánsok és javí
tástervek) olvashatók : • .sárkány. — 2 társát. — 8 Melly emberayyban (lel
kében) fogant. — * S mi szívnek drága. — 6 eszmétől. — " Meg nem sza
kadt szived, belátva (ép karokkal). — ' Szolga-szív lakott. — 8 É hon népe. 

9 Több száz. — 10 kérges. — 11 Mi lön e szép szabad hazából. — 12 Melly 
nagy jövőre volt hivatva. — 18 Hallod, miként zúgnak füledbe (fejedre). 

•* A költemény alatt Bajza sajátkezű névaláírása van. 

1. 

II . H a y n a u - d a l . 

Félesztendö óta 1 vérzik 
Egy egész nemzet sebe; 
A te müved, örvendj Haynau, 
Habsburg-háznak hü ebe ! 
Meggyilkoltatád e honnak 
Nagyszámú derék fiát, 
S ezreket bebörtönöztél, 
Mert szerették a hazát! 

Megl ódítá számotokra 
A magyart a moszka-had; 
Rajta most! bakókezeddel 
Szedd te a babérokat! 
Nagy vitéz vagy, nagy csatákat 
Tudtál végrehaj tani! 
Kit orosz kéz elfogott, te 
Fel birád akasztani. 

s* 



3. 
Oh hóhérok hadvezére, 
Mi dicsőség jut neked ! 
Habsburg-háznak vérkutyája 
Lett a nép ajkán neved. 
S mit fizetnek vájjon érte, 
Hogy dühös h iéna ' vagy? 
Hogy nevednek hallatára 
Az anyáknak vére fagy ? 

i. 
Nyert-e nagy díjt a te nálad 
Még silányabb Görgei ? 
A ki ellen égbe szólnak 
Egy nemzet keservei ? 
Az kap tán koldus-jutalmúl 
Nyomorú filléreket, 
Te, ki bamba s ranghiú vagy, 
Nyersz hitvány kereszteket. 

5. 
S nagy császárod elvetend majd, 
Ha nincsen szüksége rád, 
S megköszönd, ha ráadásul 
Kufsteinban szobát nem ád. 
A Habsburg-vér minden cseppje 
Mindig hitszegő vala, 
Jaj azoknak, kik remélnek 
Boldogulást általa. 

6. 
Nyersz szebb bért is, gyilkoló gép. 
Vérrel élő szörnyeteg; 
A ki annyi szent viszonynak 
Üdvösségét ölte meg. 
Átkot mondand hamvaidra 
A ki sírhalmodra hág, 
S hagysz nevel majd gyermekidnek, 
Mellyre borzad a világ. 8 

Jegyzet. 1 Körülbelül «Felesztendö óta», mert Haynau már júliusban 
megkezdte vérengző munkáját. — 3 Célzás Haynaunak akkor már elhírhedt 
«bresciai hiena» gúnynevére. — 8 A költemény alá Bajza sajátkezüleg írta 
a Murányi Gábor nevet, mintha ez volna a szerző; nejéhez irt levelei alá 
is, mint föntebb említettem, idegen neveket írt, érthető okokból. 

III . R e m é n y d a l . 

(Az 1900-ban kihagyásokkal közölt szöveg pótlása.) 1 

3. vsz. 8. I Most veszélybe Osztriának 
és 4. sora: | Aljas hitszegése vitt. 

A kézírat eredeti o-ik versszaka: 

Trónja ingott Osztriának, Elveszendő még igg is, ha 
És császára reszketett; Fővezérünk nem gálád, 
Elveszendő, ha orosznál S megveretlen seregének 
Nem koldul segédkezet; Fegyverét nem adja ál. 

Következik a közölt 5-ik (Ily gyáván . . .) és 6-ik (Szent lön . . .) vsz. 
után mint a kézírat eredeti 8-ik vsz. : 

Rajta Hábsburg-ivadékok Kell-e Frangepánt és Zrínyit 
Hóhérkézzel öljetek!* S Caraffát emiileni? 
Gyilkolás volt századoktól Borzad a történetíró 
Legkitűnőbb mívetek. Vérmunkátok jegy zeni. 

Következik a kihagyással közölt 7-ik, kéziratban az eredeti 9-ik vsz. : 

De azért még él Magyarhon, Mert hol milliók szívében 
És örökre 8 élni fog. A szabadság lángja ég, 
Míg ti nektek nép haragja Ott korántsem érkezett el 
Porba dönti trónotok. A nemzetnek még a vég. 



Következik a közölt 8-ik vsz. (Annyi ádáz . . . ) , mely a kéziratban 10-ik. 
A kézirat 11-ik (utolsó) versszaka a közült 9-ik vsz. kiegészítésével: 

Csend vagyon most a hazában, 4 Megtanultunk várni, tűrni,1 

Gyászos, mély halotti csend, (Tűrni)11 a sors ostorát, 
Mert e nép feltámadása Lesz igazság s mi megüljük 
Nemsokára eljövend. Gyilkolóink vértorát.'' 

Jegyzet. 1 A közlés Bajza Összegyűjtött munkái 3-ik (1900) kiadá
sára vonatkozik. — a A 8-ik vsz. első két sora a kézirati első fogalmazás
ban ekkép: Rajta, Habsburgok fajának Vérbakói öljetek! — * Első 
fogalmazásban: E? tovább is. — 4 A kéziratban B. ceruzajavítása: Csend, 
(van ?) most egész hazában. — 5 Az első fogalmazás szerint: Jellemünk 
jön: várni, tűrni- — a A kézirat összehajlásánál a papíros szakadozott s az 
eredeti szó olvashatatlan. — 7 Későbbi j av í tás : A Habsburgok vértorát. 

BADICS FERENC. 

K I S F A L U D Y S Á N D O R K I A D A T L A N K É Z I R A T A I . 

A ' p á r o s o d ó I f júság . 

(Második, bef. közlemény.) 

M á s o d i k F e l v o n á s . 

1. J e l e n é s . * ) 

(Dárdaynak kertfye. Egy terepéig hársfa; alatta (terített)**) asztal, pipákkal 
(kávés edényekkel).** Délután.) 

VICZA, BÁBI . Utóbb MISKA. 

VICZA. A ' kávés asztal körül forgolódik, rakogat, keveset szóll. 
BÁBI. A Z Úrfiakról beszéli. Ruhákról. Völgyit dicséri, k i utánna já r 

tegnaptól fogva, csábítgattya Viczát. 
MISKA töltött pipákat hoz és egy más asztalra leteszi. Midőn az Urak 

jönnek, Vicza, Bábi, Miska elmennek. 

2 . J e l e n é s . 

DÁRDAY, LAMARINE—RÁBODYNÉ, P A L I — M A N C Z I , FÖLDV—LÓRI, V Ö L G Y I — F A N N Y , 
KÁROLY, DOMBY, ÜANKÓ, CSATÁNDY. 

(Az öszve kapesolttak egymást vezetik.) (Kávéznak. Lóri és Rábodyné gazdál
kodnak. Lóri az Ifjaknak, Rábodyné az öregeknek. A ' kávézás alatt több
nyire)*) Bankó tréfál, és hol Cmtándyt, hol Dombyt vexállya. ( A kávézó 
asztal alatt)**) A pipéizás közben elő hozakodnak a' Magyar könyvekről. 

Dankó ód reá alkalmatosságot Verseket olvasván el, ä la Kazinczy. 

LÓRI, FANNY elsétálnak. 
KÁROLY másfelé elvész. 

MANCZI Palit elhívja. 
FÖLDY, DOMBY, VÖLGYI elmennek egygyütt. 

*) Az 1. Jelenést a kéziratban Kisfaludy áthúzta. 
**) A rendes betűkkel szedett részt Kisfaludy áthúzta. 


