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A TOLDI-MONDA KET IDEGEN EREDETŰ 
EPIZÓDJA. 

A Toldi-mondának legfeltűnőbb, valósággal kirívó két epizódja 
.az özvegygyei való komikus jelenet és az ezt követő sírrablás. 
E két epizód tárgyát sehogy sem tudjuk megegyeztetni Toldi; 
Miklós bajnoki tetteivel és a csúfondáros kalandok disszonánsán? 
hangzanak a hősi mondában. Lehetetlen itt nem idegen behatásra 
gondolnunk. Föltevésünket megerősíti még a két epizód elhelye-i 
zése a krónikában. Ez a két komikus kaland valósággal ketté-; 
tagolja a Toldi-mondát. Az első rész az (1—40 szakasz) Toldi 
születését és ifjúságát tárgyalja, a második rész Toldi öreg korá-'j 
ról szól. A kettő közt áll a két komikus epizód, mely azonban 
egyik részszel sincs semmi összefüggésben, sőt élesen ellentmond 
az előtte és utána következő kalandok természetének. Hogy itt 
valóban betoldás van, azt különben Ilosvai maga is elárulja. 
Mielőtt a komikus kalandok elbeszélésébe fog, így kezdi: 

Több dolgai közül jó Tholdi Miklósnak 
Még ifjú voltáról ilyeneket írnak . . . 

Tehát ő több dolog (kaland vagy mese) közül épp ezeket 
kiválasztotta, azaz beillesztette a krónikába. Az epizódok befejezése 
után pedig, mielőtt rátérne újra Toldi hőstetteire, így szól: 

Ifjúságabéli sok dolgairól 
En mostan nem szólok semmit az többiről 
Szólok vénséginek csuda dolgairól 
O nagy erejéről, szólok vitézségéről. 

Ily elkülönítő keretet, Ilosvai többi epizódjainak nem adott. 
Nagyon valószínű tehát, hogy a keretre azért volt szüksége, / 

hogy az amúgy is kétfelé váló monda (Toldi ifjúsága és vénségeV 
két része közé a két komikus epizódot beilleszthesse. 

Maga a két epizód így szól: 

. . . Szolgáló leánya királyné asszonynak 
Egykoron meghala, mondják herczeg leányának. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XV1I1. 17 
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Az idő akkoron szép folyással vala 
Az bálványimádás akkor regnál vala 
Leányt nagy gazdagon eltemették vala 
Lélek üdvösségét mert attól várják vala. 

Tisztessége megadassák mindeneknek! 
Budában halála lőn egy főembernek 
Ifjú felesége megmarada ennek 
Toldi, szerelmére igen gerjedez ennek. 

Vala okossága az tisztes asszonynak 
Izenetét elúná Toldi Miklósnak 
Egy gazdag vacsorát készite Toldinak 
Vígan akar vele mulatni, — irá annak. 

Sőt minden házait asszony felczifrázá 
Az ablakokat kárpitokkal bévoná 
Az egyik ablakra, mely kárpitot vona, 
Azon egy oroszlány aranynyal irva vala. 

Vendég, hogy érkezek, csak egy kis apróddal 
Az asszony kínálja hízelkedő szóval 
Toldi csak ingében vétkezek azonnal 
Kezde ott ugrálni nagy maga-mutatással. 

Gyakorta hallottam — asszony néki monda 
Náladnál ugrásban nincs jobb ez világban 
Az én szerelmemért amaz oroszlányra 
Kérlek ugorjál fel az én kévánságomra. 

Ottan Toldi Miklós hátra iramodék 
Az asszony kedvéért egyet-kettőt ugrék 
Fene oroszlányra hamar felugordék 
Buda piaczára, Toldi csöndülést ugrék. 

Csak nyaka nem szegék, igen bosszonkodek 
Toldi egy imegben ott künn pironkodék 
Az egy lakatoshoz bánattal bébotlék 
Az lakatgyártónak ezekről panaszkodék. 

Ez lakatgyártóval éjjel elindula 
Álkulcscsal bémene az kis kápolnába 
Gazdagsággal való rakott sírt felbonta 
Sirba, hogy bészálla gazdagságot kiadá. 
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Nagyhamar lakatos az követ mozdítá 
Az kő Toldi Miklóst oda bészoritá. 
Lakatos nagyhamar onnat el-kifuta. 
Ott vesződik Toldi, azonban megvirrada. 

Sok vesződés után vállát erősité 
Az nagy bálványkövet el-felemelité. 
Ijedtében sirbul magát el-kiveté 
Lakatos ruhában ő szállására méné. 

Ez homályos és zavarosan előadott história. Hogy valóban 
betoldás és hogy nem tartozhatott eredetileg a Toldi-mondához, 
azt főleg az bizonyítja, hogy maga az egész történet igen gyakori 
az idegen irodalomban. Alig van nemzet, melynek XVI. századbeli j 
költészetében ne lenne meg a sírrablás meséje. Mielőtt ennek bizo- I 
nyitására rátérnénk, figyeljük meg a következőket. A két kaland 
csak látszólag alkot két külön történetet, tulajdonképen szorosan 
együvé tartozó egy mese. Ezt onnan láthatjuk, hogy Ilosvai előre 
bocsátja a herczegleány gazdag eltemetését, azután következik a 
komikus jelenet az özvegygyei és azután annak a gazdag sírnak 
a kirablása. Nekünk e két kaland egybetartozását azért is kell , 
bizonyítanunk, mert az idegen irodalomban előforduló sírrablási 
mese is ilyen két részből áll, egy asszonynyal való komikus fel
sülésből és a tulaj donképeni sírrablásból. 

Ilosvai epizódja is ilyen kettős szerkezetű és ez erősen bizo
nyítja, hogy a Toldi-mondában előforduló sírrablás nemcsak tartalmi, 
de formai rokonságban is van egy idegen mesekörrel. 

Különös és csodálatos azonban a következő dolog. A mese
irodalom kétféle sírrablási kalandot ismer. Egy burleszk komikust, 
melynek alapja egy Boccaccio-novella és egy" szentimentális roman
tikust, mely görög éfédétű. A kettő között a tartalmi különbség, 
is körülbelül az, a m i tartalmi különbség van az Ilosvai és az j 
Arany-féle sírrablás között. Azaz, a komikus sírrablási kaland tar- I 
talma lényegében az, hogy a mese hőse (Ilosvainál Toldi) csúfosan 
felsül egy asszonynyal szemben és éjjel egy szál ingben kiesik az 
utczára. Itt tolvaj lakatosokkal találkozik, kikkel elmegy a templomba 
és ott egy gazdag sírt kirabol. Maga a mese hőse megy le a sírba, 
a kincseket kiadja és miután mindent kiadott, a rablók ráfordítják 
a sírkövet, úgy hogy ő reggelig bennreked. Ez a Boccaccio-novella 
lényege és Ilosvai epizódja nagyban hasonlít e novellához. 

A romantikus sírrablás szerelmi regényekben fordul elő. Itt 
a szerelmes hős nem rabolni megy a sírba, hanem, hogy 
holtnak vélt kedvesét még egyszer lássa. És mikor a hős zokogva 
ráborul a holttetemre és azt csókjaival elárasztja, a leány felébred, 
mert nem volt halott, hanem csak tetszhalott. A sírrablást idegen 
rablók követik el. A Toldi szerelmében előforduló sírbolti kaland e 
változattal föltétlen rokon. 

17* 
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Tehát úgy Ilosvai, mint Arany János, Toldi sírbolti kaland
ját idegenből vette és a Toldi-monda, ez epizódja révén összefügg 
egy nagy európai mesekörrel. 

Feladatunk lesz bemutatni e mesekör eredetét, európai 
elágazását, hogy kitűnjék, mint jutottak el ezek a magyar 
irodalomba. 

Egyet azonban már itt is ki kell jelentenünk. Összehasonlító 
kutatásunk teljes eredménynyel nem járt. Sem Ilosvai, sem Arany 
közvetlen forrását nem tudjuk kimutatni és Ilosvai változatánál 

x még egy lényeges eltérés is van. Az idegen mesekörben ugyanis 
nem fordul elő az oroszlánra ugrató asszony esete. Itt á hős más 
úton bukik ki az ablakon, de ugyancsak egy szál ingben éjjel, 
úgy mint Toldi és ezután követi el a sírrablást ugyanolyan 
körülmények közt és egészen oly módon, ahogy Toldi. Ez a 
lényeges hasonlóság és ez a még lényegesebb különbség teszik 
főleg érdekessé a kérdést és a legszélesebb alapú kutatást köve
telik. Első sorban a burleszk-komikus, azaz az Ilosvai-féle sírrablást, 
utána a szentimentális-romantikus sírrablást, azaz az Arany-féle 
változatot fogjuk bemutatni. 

I. 

A burleszk-komikus sírrablás. 

Az első író, ki a burleszk-komikus sírrablás meséjét az 
európai irodalomba behozta, az elbeszélő irodalom megteremtője, 

j Boccaccio volt. A Decameron {I. napjának 5-ik novellája, Andreuccio 
* da Perugia, a sírrablás meséjét tárgyalja. Ez a mese nem tartozik 

Boccaccio legszebb alkotásai közé. Nincs meg benne a szentimen
tális tragikai tisztaság, mi Boccaccio annyi novellájának sajátja 
(pl. Volter és Griseldis), hanem a középkori irodalom vaskos 

i humora harsog ki belőle. Tárgya a középkori humor kedvencz 
/ témája a városi polgár (le vilain) butasága és az asszony ravasz

sága. Meglehetősen piszkos milieuben játszik és a hangja is itt-
ott durva. Éppen azért a későbbi korokban, mikor a Boccaccio-
novellák Európa körüli útjukra indulnak, /ezt a novellát nem a nagy > 
költők, a széphistorikusok veszik át, kik a művelteknek írtak, 

/'hanem a kobzosok, mesteremberből lett költők, kik a nyers tömeg! 
a megnevettetésén fáradoztak. Ilosvai is ezek közé tartozott. Egyszerű, 
népies krónikájával ő mulattatni akart, előkeresett tehát egy, a 

7 XVI. században igen közkeletű adomát, a sírrablást és azzal 
\ fűszerezte a Toldi-monda egyhangú hőstetteit.iEz adomának ere-
( detét és elterjedését fogjuk most kutatni. 

Mint említettük, Boccaccio volt az első, ki a sírrablás meséjét 
az európai irodalomba behozta. A Decameron II. napjának . 5-ik 
novellája Andreuccio da Perugia históriáját tárgyalja, E novellában 
találjuk meg a sírrablás különös történetét. Sajnos, e helyen nincs 
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elég terünk, hogy az egész novellát közölhessük, így csupán tar
talmát fogjuk elmondani. 

Andreuccio perugiai lókupecz volt és egy alkalommal 
Nápolyba ment a vásárra. Itt arany-forintokkal telt erszényével, 
addig henczegetr, míg egy szép, de ravasz szicziliai leány ezt 
meglátta és elhatározta, hogy megszerzi magának a pénzt. Üze
netet küldött tehát Andreuccionak, hogy látni kívánná és boldog 
volna, ha eljönne hozzá. Andreuccio azt hitte, hogy a leány szerel
mes belé, hát sietve elment hozzá. Itt a leány ravasz mesével azt 
hazudta Andreuccionak, hogy ők tulajdonképpen testvérek és az 
egymásra találás örömére pompás vacsorát szolgáltatott fel. 
Andreuccionak nagyon tetszett a dolog, jól evett és ivott és 
vacsora után, mivelhogy már késő volt, ott maradt éjjelre. Szép 
szobát kapott és Andreuccio tüstént egy szál ingre levetkőzött. 
Mielőtt lefeküdt volna még a félrehelyre akart menni és egy kis 
flu meg is mutatta annak helyét. Mikor Andreuccio ide belépett, 
megnyílott lába alatt a padló és ő úgy, a mint volt, egy szál ing
ben kibukott az utczára. 

Nagy volt Andreuccio ijedsége, de ijedségen kivül más baja 
nem történt. Vissza akart menni a házba, de a kapu zárva volt 
és hiába zörgetett, nem feleltek. Képzelhetjük Andreuccio szégyenét 
és bánatát, különösen bánatát, mert a házban maradt ruháiban 
volt az árany-forintokkál telt erszénye. Megindult most búsan 
hazafelé, de útközben találkozott két vasszerszámot vivő ember
rel. Ezeknek elpanaszolta baját, a kik hamar megvigasztalták. 
Biztatták, hogy jöjjön velük, majd elvezetik olyan helyre, hol 
sokkal több kincs van. Elmentek a templomba, hová aznap egy 
püspököt temettek el gazdag ornátusban, az ujján egy ötszáz 
forintot érő gyűrű maradt. Ezt a sírt akarták kirabolni. Fölfeszí
tették a követ és Andreucciót kényszerítették, hogy menjen le a 
sírba és a kincseket adja ki. Andreuccio kiadott mindent, de a 
gyűrűt magának tartotta. A rablók ezért megharagudtak és hir
telen kihúzták az alátámasztott sírkő alól a támasztékot, úgy 
hogy a kő lecsapódott és Andreuccio bennrekedt. Nagy bánatában 
már a halált várta, de új rablók is jöttek a sírhoz és mikor ezek 
a követ fölfeszítették, Andreuccio kiugrott, meg volt mentve és 
reggel nagy búsan a szállására ment. 

Eddig a novella. A hasonlóságok és különbségek pontosabb 
megállapítására az eredeti forráshoz utasítunk mindenkit. Egyet a 
legfelületesebb szemlélő is azonnal észrevehet. A novella és Ilosvaí 
epizódja közt a szembeötlő hasonlóság különösen ott kezdődik,] 
mikor Toldi és Andreuccio is éjjel egy szál ingben kibuknak azj 
utczára. Innentől kezdve párhuzamosan haladnak és egyeznek az j 
események. Ott pironkodnak mind a ketten bánatukban és találkoz
nak a rablókkal. Elmennek a templomba, fölfeszítik a sírt, ( 
Andreuccio és Toldi kiszolgáltatnak mindent a rablóknak és végül 
még ők rekednek benn a sírban. A kiszabadulás ugyan más Ilosvai-
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jnál, de ez nem lényeges, valószínűleg a rövidség, vagy Toldi 
jerejének illusztrálására történt. Oly mellékes részletek is egyeznek, 

Lbogy a kiszabadulás után mind a ketten szállásukra mennek. Minden 
jel arra mutat, hogy az Ilosvai sírrablása a Boccaccio-novella egy 
megrövidített változata. 

Az egész történetben valódi lényeges eltérés csak egy van. 

Í
llosvainál az asszony egész más csellel ugratja ki a lovagot, 

mint Boccaccio kerítőnője. Ez a lényeges eltérés azt mutatja, hogy 
Ilosvai nem közvetlen Boccaccióból vette két komikus epizódjának 
tárgyát, hanem valami más változatból. Kérdés azonban, hogy 
honnan? Két forrás állhatott rendelkezésére: a) azok a mesék, 
melyekből maga Boccaccio vette novellájának tárgyát, ß) azok a 
későbbi változatok, melyek a Boccaccio-novella nyomán keletkeztek. 

Nézzük előbb Boccaccio forrásait. 
Az összes kutatók, Bartoli,1 Dunlop-Liebrecht,2 Landau 3 meg

egyeznek abban, hogy Boccaccio novellájának első részét, a kerítő-
nővel való kalandot, egy franczia fabliau után írta. A fabliau czíme 
Boivin de Provins (Barbaran-Montaiglan III. kötet) és noha éppen 
fordítottja a Boccaccio-novellának (Boivin csapja be a kerítőnőt), 
számos hasonló részt találunk. Boivin is vásárra megy és a 
kerítőnő itt is rokonságot hazudik stb. Mindezek azt mutatják, 
hogy a fabliau Boccacciónak igenis forrásul szolgálhatott, de semmi
ben sem találjuk itt az Ilosvai-féle eltérés nyomait. Ugyanezt a 
kalandot megtaláljuk még a Gil-Blas I. könyv 16. fejezetében, 
Biedermann Utopia IL könyv 4—7. fejezetében. 

Valószínűleg előfordul még több helyen is, de ez irányban 
nem kutatunk, mert e kaland semmi hasonlóságot sem mutat az 
Ilosvai-féle epizód első részéhez. Reánk nézve ez összehasonlításból 

. leglényegesebb Boccacciónak az a változtatása, hogy nála Andreuccio 
a vacsora után egy szál ingben esik ki az utczára, a mit sem 

J a fabliónál, sem a két idézett változatánál nem találunk meg. Tehát 
ez már_Bo^caccjoL,inódüSítása és ez az egyetlen motívum, melylyel 
az Ilosvai-féle asszonynyal való kaland a T^öccaccio-novellával 
rokonságot mutat. És ez az első ok, a miért Ilosvai epizódjának 
távoli alapforrását a Boccaccio-novellában látjuk. 

I A második ok a sírrablás. A hasonlítás alapjául itt nemcsak 
a megegyező részleteket tekintjük, de a novellának azt a különös 
formáját is, hogy ezt a sírrablást is egy lelsülési kaland előzi meg. 

. Ebben is Boccaccio volt az első. Ő kapcsolta legelőször össze e 
két különös kalandot és így az összes novellák vagy színdarabok, 
melyekben e két kaland egymásután következik, közvetlenül vagy 
közvetve a Boccaccio-novellából származnak. Ilosvainál e két kaland 
összefügg, tehát ez is azt bizonyítja, hogy epizódjának távoli 
alapforrása a Boccaccio-novella. 

1 Bartoli: I primi due secoli della letteratura. Ital. 1878. 
2 Dunlop-Liebrecht: Die Geschichte der Prosadichtung. Berlin 1851. 
3 Landau : Die Quellen der Decamerone. Stuttgart 1884. 
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A sírrablás eredetét illetőleg megoszlik a tudósok véleménye 
és bajos eldönteni, vájjon Boccaccio novellájának ezt a részét is 
-oly készen kapta-e, mint az asszonynyal való kalandot. 

A legrégibb kommentátorok Damenico Mária Manni* és 
Giulio Ferrario a sírrablást megtörtént ténynek veszik. Utalnak 
a régi nápolyi krónikásokra, kik Filippo Minutoló-ról, a novellában 
szereplő püspökről feljegyzik, hogy annak gazdag sírját kirabolták. 
Utána néztünk azonban a megjelölt krónikákban (Ughello Italia 
sacra VI. Roma 1659. és Chiocarello: Antistitum Praeclarissimae 
Neopolitanae ecclesiae Catalogus 1643), de ott semmi ilyet nem 
találtunk. A nevezett krónikákban csak az van, hogy Boccacio 
állítja azt, hogy ezt a sírt két tolvaj kirabolta. De a történészek 
ezt az állítást nem erősítik meg. így hát történeti adatról szó sincs. 
Nem is valószínű, hogy Boccaccio humoros kimenetelű kalandja 
megtörtént tény volna. Ellenben több jel arra mutat, hogy ez 
a sírrablás régi eredetű népmese. Meg is található több olasz nép
mesében. Mi csak egyet fogunk idézni Guiseppe Pitré 2 gyűjtemé
nyéből. 

Czíme La figgiu üstardu — (Az önfejű gyermek). A tar
talma röviden a következő: Volt egyszer egy fiúcska, a ki nem 
-akart engedelmeskedni az apjának és inkább megszökött hazulról. 
Egy idegen városba érkezett és nem volt hová lehajtani a fejét, 
hát elment a templomba és ott a gyóntatófülkében elaludt. Épen 
aznap meghalt egy herczeg, a kit abba a templomba temettek el. 
Összes kincseivel együtt tették a sírba, és az ujján egy nagy 
gyémántgyűrű maradt. Ez éjjel négy fegyveres rabló lopódzott 
a templomba, hogy a sírt kirabolja. A templomban mindent gon
dosan megvizsgáltak és valami különös bűz csapta meg az orru
kat, sőt a gyermek hortyogását is meghallották. Mikor megtalál
ták a kis gyermeket, meg akarták ölni, de megkegyelmeztek neki, 
ha lemegy a sírba és kiadja a kincseket. A gyermek beleegyezett 
és leszállt a sírba és sorra mindent kiadott. Mikor a gyűrűhöz ért, 
azt gondolta magában, hogy neki úgy sem fognak adni semmit 
a rablók, hát ezt nem adta ki. A rablók erre ráfordították a követ 
és elmenekültek. A fiúcska bentrekedt és keservesen sírt. Azonban 
kis idő múlva űjra rablók jöttek, a kik ismét felnyitották a sírt. 
A fiúcska csak erre várt. Mikor a rabló leereszkedett, átkarolta 
a derekát, mintha ketté akarná törni. Erre a rabló megijedt és 
kiugrott és mindnyájan elszaladtak. 

Ezután más kalandok következnek. Ez a népmese azonos 
a Boccaccio-féle sírrablással és könnyen lehetett annak forrása. 
Ugyanezt a sírrablást megtaláljuk egy montalesi népmesében is. 
Nerucci: Sessanta novelle montalesi (a XVI. mese). Ez teljesen 
a Boccacio novellát adja. Azaz elbeszéli az asszonynyal való 

1 Istoria del Decamerone Firenze 1742. 
* Fabie novelle e raconti Siciliani Firenze 1882. 
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kalandot és a sírrablást. Landau és a többi kommentátorok szerint 
azonban, a népmesék keletkeztek a Boccaccio-novellából és nem 
megfordítva. Ránk nézve ez a körülmény mellékes. Annyi két
ségtelen, hogy az Ilosvai-féle sírrablás teljesen megegyezik úgy 
a Boccaccio-novellával, mint az idézett népmesékkel. De nem való
színű, hogy Ilosvai innen vette volna a sírrablás meséjét. Nincs 
más hátra, mint azon XVI. századbeli elbeszélések közt keresni 
forrását, melyek a Boccaccio-novella nyomán keletkeztek. 

A sírrablás történetét számos XVI. századbeli feldolgozásban 
megtaláltuk. E feldolgozások nagy része fel van sorolva Martin 
Montanus munkáinak kiadásában (»Litterarischer Verein« Stuttgart),, 
de mi mégis találtunk hármat, mit a kiadás nem említ. Viszont 
többet az általa említettek közül nem tudunk megkapni. A teljes
ség kedvéért itt ezeket is felsoroljuk, de csillaggal jelöljük, ezekről 
nem felelünk. Tehát a Decameron második napjának ötödik novel
láját, azaz a sírrablás történetét megtaláljuk még a következő 
íróknál és nemzeteknél. 

I. Olasz nyelven: 
1. Francesco Sansovio: Cento Novelle (Velence 1565). Mind

járt az első novella, a czíme szintén Andreuccio. Csaknem szórul-
szóra, minden lényegesebb eltérés nélkül a Boccaccio-novella átdol-' 
gozása. Érdekes, hogy Sansovio előszavában tagadja, hogy e 
novellát Boccacciótól vette. Ha ennek hitelt adunk, úgy csakis a 
szájhagyomány lehetett a forrása. 

2. Sachetti: Novelle. A 120. novella szintén Boccaccio átdol
gozása. 

3. Sercambi: Novelle. A 98. novella. 
4. P. Aretino: 11. filosofo. Vígjáték, melynek szövevénye 

tulajdonkép a szkolasztikusok vitája, de e kereten belül igen szára
zon és értelmetlenül, dramatizálva van az egész Boccaccio-novella. 
Érdekes, hogy a darab főhősét, a ki a sírt kirabolja és pórul jár, 
Boccaccionak hívják. 

4. *Canali Andreuccio di G. Boccaccio ridotto al ripresen-
tabile (Velence 1612). 

5. La figgiu iislardu \ A , , 
6. Paolino da Perugia ) A k e t e m l l t e í t népmese. 

II. Franczia nyelven: 
7. *Nicolas de Troyes: Grand Paragon. A novella csak kéz

iratban van meg, de Mabile — Nicolas de Troyes kiadója •— 
állítása szerint szórul-szóra a Boccaccio novella fordítása. 

III. Német nyelven: 
8. Hans Sachs: Schwanke. IV. 34. ed. Goetze. 
9. *Hans Sachs: Der Dieb ins Bischaffsgrab. Meisterlied. 

Csak kéziratban. 
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10. * Heinrich Mugling: Drei Unglück Andreutzos. 1546. 
Csak kéziratban. 

11. * Scher íz mit der Warheit. Tunker Andreas. 1550. 
12. Jacob Ayr er: FastnacJépiel von Andreutzo. IV. 31. ed.. 

Keller. 
13. *Lundrop Wisbadisch wiesenbrünlein. IL 2. 
14. Martin Montanus: Andreutzo. 217. ed. Johanes Bolte. 

IV. Angol nyelven: 
15. *Painter Palace of Pleature. I. 36. 1567. 
16. Campbell Popular tales of the West Higlands, 
17. Island népének: Kistulands. (Germania XXIX.) 
18. Gering: Islandskanentyri. 
Előfordulnak azután még XVII. és XVIII. századbeli feldol

gozások, de ezek már nem tartoznak ránk. 
Mindezen feldolgozásokról azonban meg kell jegyeznünk, 

hogy csaknem kivétel nélkül szórói-szóra a Boccaccio-novellát adják. 
Különösen az olasz feldolgozások. Még a színdarabok sem mutat
nak semmi lényeges eltérést. Sehol sem találtuk a kerítőnő kaland
ját felcserélve a sokkal illendőbb oroszlánra ugrató özvegy tréfájá
val. A sírrablási kaland oly változatban tehát, a hogy azt Ilosvai/ 
adta, nem fordul elő sehol sem. De azért tagadhatatlan, hogyt 
a Toldi-monda két komikus epizódja, a felsorolt mesékkel rokon
ságot mutat. Elvitathatatlan. a tartalmi és formai rokonság. A tar
talmi rokonság különösen a teljesen azonos sírrablási kalandban 
van, a formai rokonságot az epizódoknak az a kettős szerkezete 
adja, a mely szerint a sírrablást itt is egy komikus felsülési kaland 
előzi meg és e két kaland egymással szorosan összefügg. 

A feldolgozások nagy száma mutatja, hogy ez a sírrablási 
kaland, különösen a XVI. században, igen kedvelt és elterjedt, tehát 
nagyon ismert mese volt. Főleg Németországban, a hol schwankok,, 
novellák, fastnachtspielok és komédiák tárgyát képezte. Valószínű,, 
hogy innen került át hozzánk. Fennmarad tehát eldöntetlenűl az 
a kérdés, hogy honnan vette Ilosvai a két epizódot ? A mint láttuk, 
sem magából a novellából, sem annak forrásaiból, sem az eddig 
ismert feldolgozásokból. De hogy a novellával és a feldolgozások
kal az epizód rokonságot mutat, az tagadhatatlan. így két esetet 
kell feltételeznünk, a) vagy megvan ez a novella, rejtve valahol 
oly feldolgozásban is, a hogy azt Ilosvai adta — és ez a való
színűbb ; b) vagy lehetséges az is, hogy maga Ilosvai tudatosan 
cserélte fel a novella első kalandját egy másik tréfával, mely oly 
könnyen és szépen volt beilleszthető a sírrablás elé. Ez esetben 
nem tagadhatjuk, hogy igen ügyesen járt el, mert kitűnő tréfa 
az özvegy tréfája és utána elég ügyesen következik a sírrablás. 
E feltevésünkhöz természetesen meg kellene találni, akár önállóan, 
akár más kalanddal kapcsolatban ezt a tréfát. Sajnos, ez irányban 
hiába kutattunk. Oroszlánokkal való cselt nem találtunk sehol. 
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Itt-ott némileg hasonló motívumok és helyzetek előfordulnak, 
de erőszakos volna ezek alapján összefüggést feltételezni. Mi csupán 
néhány érdekes és jellemző példát hozunk fel, a nélkül, hogy 
ezekben keresnők az epizód első részének forrását. így Bandello 
egy novellájában (III. kötet, 22. novella), az asszony a tolakodó 
lovag ellen a következő cselt használja. A palota egy szobáját szépen 
feldíszíti kárpitokkal és virágokkal és jó vacsorára hívja a lovagot. 
És mikor a lovag gyanútlanul bemegy a szobába, mögötte becsa
pódik az ajtó. A szépen feldíszített szoba a palota börtöne volt. 

Természetesen csupán a kárpitokkal feldíszített szoba, a 
vacsora és a némileg hasonló helyzet mutat analógiát az Ilosvai-
féle epizód első részével. Maga a történet merőben más. Minket 
azonban több szempontból érdekel ez a történet. Nemcsak azért, 
mert a hősei magyarok, két magyar báró és az egész mese 
Mátyás idejében játszik, hanem mert ez a novella szintén a Boccaccio 
egy novellájának (II. nap, 9. novella) a híres fogadásnak egy válto
zata. Tudjuk, hogy Ráskay Gáspár Vitéz Franciscójának szintén 
e novella a tárgya. így fölötte érdekes, hogy nem Ráskay az első, 
a ki e történetben magyar hősöket szerepeltet. Azonban ennek 
hosszabb tárgyalása nem. tartozik ide. 

Visszatérve Uosvai epizódjára, a budai özvegyasszony tréfá
jára még csupán két hasonló motivumú mesét akarunk megemlí
teni, így a Hagen-féle Gesammt Abenteuer III. kötet 49. és 50. 
•meséjében előfordul az a motívum, hogy a vendégségben levő 
lovag a ház asszonya előtt levetkőzik. Maga a történet azonban 
rokonságot nem mutat az Ilosvai-féle epizóddal. Ellenben egy 
német schwankban, Jörg Wickram Rollwagebüchlein 40. elbeszé
lésében, nem csupán a helyzet hasonló, de előfordul az özvegy
asszonynak az a csele is, hogy házából kiugratja a betolakodó 
lovagot. Ez a schwank hasonlít leginkább a budai özvegyasszony 
tréfájához, ép ezért egész terjedelmében közöljük. 

Mint vesztett el egy zsoldos katona egy ugrással egy szép leányt, 
azonkívül az éjét a disznóólban kellett töltenie. 

Van a jámbor zsoldosoknak — Isten bocsássa meg nekem — 
egy rossz szokásuk ebben az országban, de különösen Sváb
országban és a Fekete-erdőben. Tél idején elhagyják az őrhelyeket 
és megtámadják a parasztokat eleségért. Kenyeret, tojást, sót és 
zsírt követelnek. Ilyenkor nem egy szegény embernek kell adako
zóvá lenni, ha akar, ha nem. Igaz, hogy senkit sem kényszerítenek, 
de oly fenyegetődzve kérnek, hogy szívesen ad mindenki, csakhogy 
béke legyen. 

Van azonban a jó czimboráknak egy közösen megállapított 
jelük. A hol egy zsoldos éjjeli szállást kapott, ott az a szoba 
ajtajára egy burgund keresztet fest. Ha a czimborák közül vala
melyik ilyen szobába lép és meglátja a jelt a falon vagy az ajtón, 
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nem is kér már semmit, sőt barátságos szavakkal mondja a gazdá
nak : »Hej, jól látom, hogy ez katonakvártély, itt jól fogadnak 
engem!« Ha az ilyen éjjel jön, akkor a gazda igen jól tudja, hogy 
nem szabad utasát sokáig kéretni, ha még a pápától volna is 
engedelme — köteles szállást adni. 

Tehát megtörtént egy fiatal tapasztalatlan katonával, hogy 
nagy éhségében és szegénységében így akart magán segíteni. 
Elment egy gazdag paraszt házába és ott szállást és vacsorát 
kért. A paraszt arra gondolt, hogy van a szomszédságában egy 
özvegyasszony és annak egy derék leánya, a kik inkább meg
vendégelhetnék ezt a katonát. Azért így szólt: »Kedves katonám; 
nékem nagyon sok gyermekem és cselédem van, és így nem tart
hatlak magamnál. Itt van egy kis pénz, ezen vehetsz egy itcze 
bort, fogadd ezt szívesen és menj abba a házba, melyet ott látsz. 
Ott biztosan jól fognak fogadni és még a ház örököse és birto
kosa is lehetsz.« 

A jámbor katona elhitte a paraszt szavait és elment az 
asszonyhoz szállást kérni. A jó asszony szívesen igért neki szál
lást, de kenyeret nem akart adni. »Oh — monda a katona — 
van annyi kenyerem, hogy hármunknak is elég.« így megegyez-
tek^ és asztalhoz ültek. Mikor a leány is asztalhoz ült, a katona 
ugyancsak barátságosan nézett rá. »Ej ha, — monda — volna 
csak egy korcsma itt valahol, szívesen hozatnék egy itcze bort!« 
— »Kedves fiam — felelt az asszony — ha akarsz bort hozatni, 
van a szomszédomnak igen jó bora — pénzért. Ő különben pén- g 
zért szállást is ad. Ha te hozatsz bort, úgy mi is, én meg a I 
leányom is hozatunk egy, itczével és én még sváb kalácsot is sütök | d 
hozzá.« A katonának tetszett a dolog, és más egyébre is gondolt ' Jiirf/t^^1^ 
-és adott pénzt két üveg borra. A leány elment a borért, az öreg * / 
sütötte a kalácsot és aztán a szép nyári estén együtt ültek mind 
a hárman. Mikor pedig későre járt az idő, az asszony így szólt: 
»Kedves fiam, én nem adhatok neked szállást. Az egész házban 
én vagyok egyedül a leányommal és nincs csak kél ágyunk. Te 
olyan szép fiu vagy, hogy nem hagyhatlak egyedül aludni. Azért y> ^ 
hát ugró versenyt rendezünk: azok ketten, kik legmesszebb ugra
nak, háljanak együtt az éjjel. A katonának ez a dolog tetszett, 
mert azt hitte — a mint hogy úgy is történt — hogy a leány 
messzebb fog ugrani, mint az anyja. Tehát az alkuba belement. 
Az öreg kijelölte a czélt, jó messze a háztól és mindjárt elsőnek 
ő ugrott. De ugyancsak kis távot ugrott. Utána a leány követ
kezett. Ez jó nagyot ugrott. Megörült ennek a katona, gondolván, 
hogy ő még nagyobbat fog ugrani, mint a leány és aztán ők 
ketten fognak együtt hálni. így összeszedte minden erejét és nagy 
vígan messze kiugrott túl a czélon. Az-anya és leánya csak ez* 
várta. Míg ő ugrott, hirtelen bezárták háta mögött a kaput és a 
lándzsáját egy ablaknyíláson kiadták. »Hohó — mondták — te 
nagyon is messze ugrottál!« 

(éUiZs'1. 
H^w 
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A szegény gyermek így hiába fáradozott és hiába adta ki 
s pénzét. Még esett is az éjjel és így be kellett húzódnia egy disznó

ólba. Másnap reggel elment ahhoz a paraszthoz és elmesélte tör
ténetét. Az is óvta a nagy ugrásoktól. 

Ez a tréfa nagyon hasonlít az Ilosvai-féle epizód első részéhez. 
Itt is egy özvegy szerepel, a ki vacsorát ád a tolakodó lovagnak 
és azután csellel kiugratja a házból. Figyeljük meg azt is, hogy 
ez a katona is azért ugrik olyan nagyot, a miért Toldi, t. i. az 
asszony szerelméért. A különbség csak a kiugrás helyén van-
Toldi az ablakon, ez pedig az udvarból ugrik ki. Nincs kizárva 
azonban, hogy megvan ez a tréfa oly változatban is, hogy a lova
got az ablakon ugratják ki. 

Ezt szintén e schwank forrásai vagy változatai közt kellene 
keresnünk, de semmi hasonlót nem találunk. Ugyanez a schwank 
megvan még Bőbertag, továbbá Goedeke Schwank gyűjteményé
ben és az Aldeutscher Schwank find Scherz-gy\\.]teménybQn. De 
ezek is Wickram Rollwagebüchlein-]ét jelölik forrásaikul. Hogy 
Wickram honnan vette, azt nem sikerült kiderítenünk. 

Az llosvai két epizódjára vonatkozó összehasonlító tanul
mányunkat tulaj donképen e szerény eredménynyel kell végeznünk. 
Több hasonlót sem az özvegygyei való komikus jelenet, sem a 
sírrablásra vonatkozólag nem találtunk. Feltételezzük, hogy mind 
a kettő előfordul még több, nem idézett feldolgozásban is, de az 
eddigiekből láthatjuk, hogy mindezek különösen a sírrablásra vonat
kozólag alig adhatnak újabb bizonyítékokat. Nekünk tehát csupán 

I azt sikerült megállapítani, hogy llosvai e két epizódja idegen 
eredetű betoldás, így nem lehet része a tisztán magyar eredetű 
Toldi-mondának és azt is kimutattuk, hogy mely mese-cziklushoz 
tartozik ez a két epizód. Remélhetjük, hogy idővel llosvai közvet
len forrása is előkerül. 

II. 

A szentimentális romantikus sírrablás. 

Munkánk egyoldalú volna, ha a meseirodalomban elágazott 
második sírrablási kalandot, a szentimentális romantikus mesekör 
sírbolti jelenetét is be nem mutatnók. Teszszük ezt nevezetesen 
abból az okból is, mert a Toldi szerelmében előforduló sírbolti 
jelenet némely motívuma, a bemutatandó szerelmi regények e jele
neteivel meglepő hasonlóságot mutat. Kétséget nem szenvedhet, 
hogy Arany közvetve, vagy közvetlenül ez idegen mesekörből 
vette anyagát a Toldi Szerelme ez epizódjához. 
. Eljárása különben igen egyszerű és természetes volt. Oly 
sírrablási kalandot, a milyet llosvai beszél el, Arany nem alkalmaz
hatott. Ennek formáján és tartalmán változtatnia kellett. 0 külön
ben már a »Toldi Estéje« megírásakor változtatott az Ilosvai-féle 
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komikus epizódon. Nem érezvén a két epizód egybetartozását, az 
özvegygyei való komikus jelenetet különválasztotta és mint gúnyos 
balladát szőtte be a »Toldi Estéjébe«. Fönnmaradt, azonban még 
a sírrablás, melyet szintén nem akart elhagyni. 

A Toldi Szerelméhez írt előszavában mondja Arany, hogy 
minden eposzban a legértékesebbnek az »epikai hitelt« tartotta. 
Kénytelen volt tehát valami módot találni, melylyel nagyobb zök-
kenés nélkül bevehette a gyöngéd szerelmi regénybe ezt a különös 
•és Toldi jellemével annyira ellenkező epizódot. Mi sem könnyebb, 
mint hogy ilynemű tervezgetései közepett véletlenül vagy tudatosan, az 
irodalomban ismert legszebb sírbolti jelenetre, a Rómeó és Juliára 
vagy más változatára gondolt. Ne hagyjuk figyelmen kívül azt 
sem, hogy Arany »Toldi Szerelmének« egész megalkotásában tuda
tosan, nem járt el önállóan: »Toldi középső része nem az én 
saját választásom«, írja az Előszóban. Barátai unszolására csak
nem meggyőződése ellenére kezdett ebbe a munkába. A króniká
ban még fennmaradt feldolgozatlan anyag, a nagyon is mesés 
prágai kaland, az özvegygyei való komikus jelenet, a sírrablás 
alávaló bűnténye semmikép sem látszott neki modern költői fel
dolgozásra alkalmasnak. »Monda nélkül pedig — vagyis legkisebb 
támasz nélkül a hagyomány vagy história részéről — egész epikai 
költeményt csak mintegy az ujjamból szopni, ha tudtam volna is, 
nem akartam.«1 Tehát ezért kötötte ő magát Ilosvai krónikájához 
és így a sírrabláshoz is. : 

És ebben rejlik Arany mély époszíró felfogása: »a mondai 
vagy történeti alap bármily csekély és töredékes legyen, adja meg 
ily költeménynek (eposznak) azt, a mit »epikai hitelnek« szoktam 
nevezni«. Ezt az epikai hitelt akarta Arany megszerezni vagy leg
alább is fenntartani a trilógia középső részében, a romantikusnak^, 
induló Toldi szerelmében is. Tehát kénytelen volt mondai és "* 
történeti hagyományok után kutatni. A saját fantáziájából nercT} 
akart venni semmit és valószínűleg — tekintettel az epikai hitelre f 
— idegenből sem merített. Hanem mély poétikai belátással vissza-/ 
fordult az alig megjelent és már elfelejtett romantikus magyar 
regékhez. Épen azon történetekhez, melyek vagy minden történeti 
alap nélkül vagy teljesen idegen mesékből születtek és épen ezért 
hitelre nem találtak. A Jaólyai£arká£_Andriis, Kisfaludy Sándor ésl 7*& 
Károly regéihez, Szigligeti történeti vígjátékaihoz, sőt talán egy-két] 
még régebbi szép históriánkhoz. 

Arany ezzel két irányban hatott nemesítőleg. Egyrészt saját j 
költeményének epizódjai megkapták a történeti színt, az »epikai 
hitelt«, mert tárgyuk rokonságot és öszszefüggést mutatott a magyar 
előidőkből való regékkel. Másrészt e régi regék felelevenedtek és 
mintegy szentesítést nyertek Arany lantján. Kisfaludy Tihamérja, 
•Szigligeti »Rózsája« eltűnnének irodalmunkból, mint sikertelen 

i 
1 Előszó a Toldi Szerelméhez, 1879. 

\ 
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romantikus költői játékok. De Arany a motivumokat belevette a 
Toldi Szerelmébe és így örökre fennmaradnak, mint a letűnt magyar 
lovagkor regéi. 

Nem tartozik feladatunkhoz nyomról-nyomra kimutatni a »Toldi 
Szerelmének« forrásait,1 csupán utalni akarunk arra, hogy a legfőbb-
motívumok kétségtelenül kölcsönvettek. 

így mindjárt a bevezetés a kedves jelenet, az álruhában utazá 
király a vendéglátó Rozgonyi házban, a Szép Ilonkára emlékeztet. 
Toldi Szerelme, a fegyvercsere és a párviadala teljesen Szigligeti 
Rózsa czímű vígjátékából való. A nápolyi hadjárat eszméje 
/és több motívuma Kisfaludy Károly Tihamérjából való. Anikó egész 
szereplése, valószínűleg egyenesen Ariostóból van véve. 

A sírrablás gyönyörű motívumai, a tetszhalál, a találkozás a 
; sírboltban, a feltámadás, stb., szintén nem lehet Arany inventiója. 
J Itt sem tudjuk egész határozottsággal megállapítani, vájjon Arany 

motívumait egyenesen az idegen mesekörből vette-e, vagy pedig 
a régibb romantikus magyar regék szolgáltak-e neki forrásul. Van 

r ugyanis a korabeli irodalmunknak egy terméke, melyben megtalál
juk a szentimentális romantikus sírrablási mese motívumait. Bolyai 
Farkas Andrásnak a Párisi per2 czímű érzékeny játéka, ebből az 
idegen mesekörből való és nem lehetetlen, hogy Arany innen vette 
a sírbolti jelenetét. A darab bővebb ismertetésére még rátérünk. 

Mondanunk sem kell, hogy bárhonnan merített is Arany 
anyagot nagy romantikus eposzához, az eredetiségét vagy költői 
nagyságát nem érinti. Elbeszélő költeményekben idegen motí
vumok felhasználása azok változtatása és bűbájos beleszövése a 
nagy eredeti eposzba, a legtöbb esetben, mint itt is a költői tehet
ség fényes próbakövei lehetnek. És nem Arany volt az első és nem 
az utolsó, ki ezt tette. Vergilius mennyit használt fel Homerosból 
Zrinyi mennyit Tassotol és Vergiliustól. És elő tudnók-e sorolni a 
világirodalom nagy eposzaiban, hány epizódot, hány jelenetet talá
lunk meg újra, meg újra? És tagadhatjuk-e, hogy ezek a folyton 
előforduló és mindig megismétlődő jelenetek, ép a legkedvesebbek ? 
Nem a költői fantázia gyöngesége, de az emberi lélek természete 
és ebben osztozik a költőé is, hogy bizonyos történeteket, melyek
ben örök életigazság vagy örök szépség van; an^nyira szeret, hogy 
újra meg újra elmond vagy meghallgat. Ezek a történetek az örök. 
szép példái a barátságnak, a szerelemnek, a szenvedésnek, a földi 
igazság- és igazságtalanságnak, a küzdésnek, bukásnak vagy dia
dalra jutásnak. Ismerjük ezeket valamennyit, apáink is ismerték, de 
szeretjük őket újra hallani és különösen szépek és vonzók az eposz 
naiv formájában. 

Ki találta fel ezeket a történeteket? Egyikről sem tudjuk. 
Együtt születtek az emberi lélek bölcsességével és művészi érzé-

1 Szinnyey Ferencz : Toldi Szerelmének forrásai. 
a Ez adatra Beöthy Zsolt volt szíves figyelmeztetni. 
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kével és terjedtek el és változtak, a mint szaporodott és szétszóró
dott az emberi nem. Mindig voltak és mindig lesznek. Világrész-
ről-világrészre, korról-korra, nemzedékről-nemzedékre, könyvről
könyvre vándoroltak és vándorolnak még ma is. 

Ki volt annak a bűbájos történetnek első feltalálója, hogy a 
szerelmes hős holtnak vélt kedveséhez lemegy a sírba és felnyitja 
koporsóját, hogy csók és könyzáporral áraszsza el még egyszer a 
kedves arczot és ott aztán a leány, szerelmese karjai közt felébred,. 
— mert a leány nem halt meg csak elaludt. Kié volt legelőször e 
gondolat és ki fűzött ehhez legelőször történetet ? Shakespeare ? Nem. 
Luigi de Porto? Nem. A régi görögök? Nem. Az ephezusiak? 
A babyloniak ? — talán. És ki hozta e történetet legelőször sírrab
lókkal, kalózokkal, tolvaj lakatosokkal kapcsolatba ? Xenophon ? 
Jamblichus? Ki tudná megmondani? Mi itt csupán be akarjuk 
mutatni e mese történetét, vázolni a motívumok eredetét és fejlő
dését. E kimutatás a világirodalom egyik legszebb novellájához és-
drámájához vezet és nyílt kérdéssé teszi, hogy mily viszonyban, 
van a »Toldi szerelme« e mesekörhöz? 

E mese első nyomait a görögöknél találjuk, sőt épen 1 
a legelső szerelmi regényekben, melyeket az irodalom ismer. 
Jamblichus: »Babyloniai történeteiben«, és az ephezusi Xenophon: 
»Antheia és Habrokomes« czímű regényében fordul elő először a ' 
tetsz_halál és sírrablás motívuma. Lássuk előbb a »Babyloniai tör
téneteket«. Rohde szerint ez a regény az első görög szerelmi regény,, 
Kr. u. II. századból való. Tartalma a következő: 

Garmus babyloniai király szerelmével üldözi a boldog házas-/ 
ságban élő Simonist. Ez férjével, Rhodanessel, a kínzatás előli 
elmenekül. A király keresteti őket. Menekülés közben a szerelmes 
pár egy barlangba rejtőzik. Itt a vadméhek mézéből élnek. A méhek 
azonban mérges hüllők húsából táplálkoztak és így a méz i i 
mérges volt. A szerelmesek holtan terülnek el. így találják meg 
őket az üldöző eunuchok. Ezek a halottakat nem merik bántanij. 
sőt, mint a vallásuk parancsolja, ruhával befödték testüket és hústj 
és kenyeret tettek melléjük. A szerelmesek azonban csak tetszhalott 
tok voltak, mert a méreg csak elbódította de nem ölte meg őket-
Aléltságukból felébrednek és tovább menekülnek. Útjokban egy 
temetési menettel találkoznak. A menetet egy jós megállítja és 
kijelenti, hogy a leány, a kit visznek, nem halott, csak tetszhalottá 
Kinyitják a sírt és kiderül, hogy a jósnak igaza volt. A menet az 
élővel tovább vonul. A szerelmesek a sírban maradt ruhákat 
magukra veszik és az ott talált ételekkel felfrissítik magukat, majd 
mély álomba merülnek. Üldözőik azonban nyomukra bukkannak 
és követik őket egész a sírig. Itt őket újra mozdulatlanul találják 
és ismét azt hiszik, hogy halottakkal van dolguk. A szerelmesek
felébrednek és tovább menekülnek. Fölismerik azonban rajtuk a \ 
halotti leplet és sír rablás miatt a bíróság elé kerülnek. A bíró- \ 
Simonist szépsége miatt Garmus királynak akarja elküldeni. A sze-
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relmesek erre megakarják magukat mérgezni. Azonban ismét csak 
.altatószert isznak és nem mérget. A bíró ilyen állapotban akarja a 
szerelmes párt elszállítani a királyhoz. Útközben azonban a szerel
mesek felébrednek és újra elmenekülnek. És folyik tovább a törté
net, mely már minket nem érdekel. 

Az eddig elmondottakból a következő motívumok tűnnek ki. 
Egy szerelmes párt több izben halottnak tartanak, de csak tetsz
halottnak. Sírrablással is vádolják őket, de kiderül ártatlanságuk. 
Egy kényszerházasság miatt, mely őket örökre" elválasztaná — mér
get isznak. Azonban csak altatószert kaptak és ismét csak tetsz
halottak lettek. Ez volna tehát a tetszhalál és sírrablási mese első 
legprimitívebb formája. Kezdetnek mindenesetre elfogadható. 

U Már sokkal közelebb áll tárgyunkhoz a második görög 
/regény, az Antheia és Habrokomes. Itt találkozunk legelőször való-
/ságos sírrablással. E regény tartalmát is Rohde kivonata után 
közöljük. 

Habrokomes és Antheia szenvedélyes szerelemmel szeretik 
•egymást, de az istenek haragszanak a nagyon öntelt Habrokomesre. 
Az esküvő után, hogy az isteneket kiengeszteljék, hosszú utazásra 
határozzák magukat. Az úton kalózok támadják meg hajójukat és 
a szerelmes pár fogságba esik. Kalandok végtelen sorozatán men
nek keresztül, melyek nem tartoznak ránk, csupán a III. könyv. 
•8-ik fejezetét veszszük ki. 

Antheiát egy előkelő szicziliai vitéz kiszabadítja a rablók kezei
ből ép akkor, mikor megakarják őt ölni. Perilaus, a vitéz, fele
ségül akarja venni Antheiát. Antheia nem meri visszautasítani, csak 
harmincz napi gondolkodási időt kér. A harmincz nap eltelik és 
nagy pompával készülnek a lakodalomra. Antheia, hogy a válasz
tól megszabaduljon, egy orvostól mérget kér és a nászágyon 
kiiszsza. Perilaus mélyen lesújtva, a fényes lakodalomból, fényes 
temetést rendez. Gazdagon eltemeti a szép Antheiát. Antheia 
azonban nem kapott igazi mérget az orvostól, hanem csak 
.altatószert és a sírban felébred. Először is kínos éhséget érez, 
de néma megadással tűri sorsát és fönséges nyugalommal 

; várja a halált. A sors azonban mást rendelt. Éjjel corsikai rablók 
feltörték a sírt, hogy a kincseket elvigyék és midőn ott megtalál
ták a szép Antheiát, őt is magukkal vitték. Antheiát eladták rab
szolganőnek Alexandriában. A regény további folytatása nem érde
kel minket. 

E két regényben, de különösen az utóbbiban, már tisztán 
láthatjuk azokat a motívumokat, melyek alapján a későbbi európai 
irodalomban a legremekebb novella és dráma fog keletkezni és 
a mely motívumok annyiszor megismétlődnek a legkülönfélébb költői 
műfajoknál és eljutottak a »Toldi Szerelmé«-be. 

Mi öszszeállításunkban főképen azt akarjuk kimutatni, hogy e 
motívumok minden időben ismeretesek voltak és a későbbi szerzők 
igen önkényesen bántak velük. Néha elhagyták a sírrablást, majd 



A TOLDI-MONDA KÉT IDEGEN EREDETŰ EPIZÓDJA. 273 

máshol nem szerepel a méregként adott álompor, ismét vannak 
novellák és drámák, hol az öszszesmotívumokat megtaláljuk/Igen 
természetes, nem adhatunk oly öszszeállítást, mely fokozatosan fel
tüntetné, mint fejlődött és alakult át ez a mese egész odáig, míg 
Arany János a Toldi szerelmébe belevette. Nem adhatjuk ezt azért ( 
sem, mert mint már kifejtettük, nála egész másnemű átvételről vari] 
szó. Arany János teljesen a maga felfogása szerint és Toldi jelle
mének legmegfelelőbben dolgozta fel a tetszhalál és a sírrablás 
meséjét, csupán azt tartva meg belőle, mi kereken, szépen öszsze-, 
vág az egész Toldi regével. Arról sem beszélhetünk, hogy volt-e 
egyáltalában közelebbi vagy távolabbi forrása, szabatos öszszefüg-
gést, határozott átvételt nem tudunk megállapítani. Azaz Arany 
János változtatásával épen úgy vagyunk, mint Ilosvai sírrabiásával. I 
Kétséget nem szenved, hogy idegen mesekörből való, de sajátságos, | 
máshol meg nem található változatban. 

Nézzük, mint alakult e regényekből az a nagy európai mese-
cziklus, melynek egyes változatai a különböző nemzeteknél a szen
timentális romantikus regény legszebb példái lettek, nekünk pedig a 
»Toldi szerelmét« adta. 

A görög regények feltűnő hamar jutottak be az európai iro
dalomba. Közvetlen sorsukról és a kéziratokról ugyan mit sem 
tudunk. Annyi bizonyos, hogy az eredeti regények elvesztek és 
már a középkorban is csak szórványosan csupán a kivonatuk 
maradt fent. A későbbi változatok, mesék és színdarabok nem is 
innen eredtek. Egyedüli forrásuk és gyors terjesztőjük és örökös 
variálójuk csak _j, szájhagyomány lehetett. Azaz e regények átmen
tek vagy viszszatértek a népköltészetbe és a keresztyén irodalom 
kezdetével innen kerültek be az európai irodalomba. Feltűnő, 
hogy már igen korán megtaláljuk őket. Úgyszólván a legelső 
epikusok már ismerték és felhasználták e motívumokat. így Marie 
de France »Eliduc« czímű meséjében előfordul a tetszhalál. A nő 
itt is templomban van eltemetve és mikor a sírból felébred — 
megtudja férje hűtlenségét és kolostorba vonul. Az itteni sírbolti 
jelenet jórészt a görög motívumok megfordítása. 

Ha Marie de France meséje csak halványan emlékeztet a 
görög regényekre, Chretien de Troys Cligese egyenesen innen való. , 

A középkor legnagyobb költője, úgyszólván minden eposzába 
vegyített görög motívumokat. Ezen nincs mit csodálkoznunk. A nagy 
lovagregények, a Trisztán monda, a Grál monda, az Artúr monda- * 
kör főmotivumai, egyenesen a görög regevilágból erednek. A közép
kor egész költészete, szentimentalizmusa, platonikus szerelme, az 
aláhanyatlott klasziczizmus első hullámverése volt. 

A Cligés tartalma a következő: 
Cligés, a konstantinápolyi császár fia szerelmes Fenicebe, a 

német császár leányába. Az ifjak oly szépek voltak, hogy szépsé
gük besugározta a palotát, akárcsak a napfény. De nem lehettek 
•egymáséi. Fenicet Cligés nagybátyja veszi el, Cligésnek pedig lovagi 

• Irodalomtörténeti Közlemények. XVIII. 18 
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próbára, Arthur udvarába kell menni. A szerelmesek az esküvő 
napján búcsúznak el egymástól. Fenice azonban csodálatos módon 
megmenekül a kényszerházasságtól. Dajkája, Thessala bájitalt készít,, 
melyet minden este bead férjének. Ettől ez mély álomba merül és 
azt álmodja, hogy karjai közt bírja Fenicet, valójában pedig érintetlenül 
hagyja. így múlnak el évek, míg Cligés viszszatér Konstantinápolyban 
Bevallja szerelmét Fenicenak, sőt tudtára adja, hogy egész távolléte 
alatt hű maradt hozzá. Fenice is felfedi rejtélyes házasságának 
titkát, de vonakodik addig Cligésé lenni, míg az teljesen meg nem 
szabadítja a férjétől. Nem akar úgy járni, mint Iseut. 

. . . son. corps fut a deux rentiers 
Et son coeur fut ä l'un entier. 

Új tervet eszelnek hát ki Thessalával, Fenice álomport kap és 
így holtnak fogja magát tetetni és eltemetik. Cligés pedig éjjel meg
nyitja a sírt és elviszi Fenicet. Az ifjak terve fényesen sikerül, sőt 
a császár rövid idő múlva meghal és Cligés követi a trónon. 

E kivonatból láthatjuk, hogy az egész mese a görög regé
nyek változata. 

Ugyancsak megtaláljuk a tetszhalál meséjét a prózaíróknál is. 
Mindjárt az első prózaírónál, az európai prózairodalom meg

teremtőjénél, Boccaciónál. 
Szerintem a »Decameron« (X. nap 4. novellája) az első prózai 

változata e görög regényeknek. Jóllehet maga a mese más, de a 
mQtivumok ugyanazok. 

Egy derék bolognai lovag, Messer Gentile, szerelmes volt egy 
férjes asszonyba, madonna Catalinába. Ez az asszony várandós 
állapotában hirtelen rosszul lett, öszszeesett — egy orvos halottnak 
nyilvánította. Nagy szomorúsággal eltemették a templom egy fülké
jében. Halálát hírül adták Gentilének is. Ez elmegy a sírjához, 
hogy kedvesét még egyszer lássa és hogy a mit nem tehetett meg 
a míg élt, halála után megcsókolhassa. Éjjel elmegy a temploníba, 
megnyitja a sírt és zokogva ráborul a holttestre és csókolja, a hol 
éri. Majd keblére borul és akkor észreveszi, hogy az asszony szíve 
dobog. Az asszony csak tetszhalott volt. Gentile megdöbben, de 
aztán erőt vesz magán, kiemeli az asszonyt és házába vezeti és 
anyja ápolására bízza. Végül nemesen legyőzi szerelmét és az 
asszonyt visszaadja férjének. 

f Különösen érdekesek azok a részletek, a hol a lovag a nő 
/holt hírén kesereg. Csaknem párhuzamba lehetne állítani a Toldi 
keservével. 

Boccacio után Masuccio di Salerno volt az első, ki a tárgyat 
ismét feldolgozta és egyúttal ő volt az első, ki e motívumokból a 
Rómeó és Julia meséjét állította össze. Könyvét, sajnos, nem tud
tam megszerezni és így, a novella tartalmát, Dunlop-Liebrecht 
kivonata után adom. 
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Mariotto, egy sienai nemes ifjú titokban megesküszik Gia-
nozzával, kit a legforróbb szerelemmel szeret. Esküvőjükről csak 
az eskető barát tud. Mariottónak ezután egy előbbi gyilkos
ság miatt menekülni kell. A magára maradt Gianozzát házasságra 
kényszerítik. Ezt megakadályozandó az a barát, ki őt már össze
adta, az új házasság előtt neki altató port ad. A leány a porokat 
beveszi és miután hozzátartozói azt hiszik, hogy meghalt, eltemetik. 
Mariotto a leány holt hírét veszi és Alexandriából visszasiet 
Sienába, hogy legalább holtan még egyszer lássa a leányt. Idő
közben azonban a leány lethargiájábol felébredt és maga sietett 
férje után Alexandriába. A Siénába érkezett férjet elfogják és a 
gyilkosság miatt kivégzik. A leány pedig, miután Alexandriában 
hiába kereste férjét, hazajön. Itt megtudja Mariotto szörnyű végze
tét, kolostorba vonul és nemsokára meghal. 

E novella, a mint a rövid tartalmából is látjuk, alig tér el a 
görög regény tartalmától. Csupán a sírrablás hiányzik, de viszont 
a leány magától ébred fel a sírban. Érdekes, hogy Dunlop e 
novellát Masuccio eredeti munkájának tartja, mert a Xenophon-
féle regény a XV. században még nem volt kinyomtatva, tehát 
nem kerülhetett Masuccio elé. De épp ez igazolja kitűnően a mesék 
vándorlásáról szóló legújabb és leghelyesebb theoriát, hogy nem a 
könyvek útján, de a szájhagyomány nyomán terjedtek és terjednek 
még ma is. Masuccio után Luigi da Porto és Matteo Bandello 
és Cinthio dolgozták fel ugyanezt a mesét. 

Luigi da Portónál e mese klasszikus alakot ölt. Az összes 
motívumokat felhasználja és ezekből az ő genialis összeállításában 
nagyszerű megrendítő tragédia fakad. 

Rómeót és Júliát Lőrincz barát titokban összeadja, de a 
boldog nász után Rómeónak egy Capulet meggyilkolása miatt 
menekülni kell. Távollétében Júliát a család erővel férjhez akarja 
adni. Lőrincz barát Júliának álomport ad és Júliát halottnak hiszik 
és eltemetik. Rómeó megtudja Julia halálát és sietve visszatér 
Veronába. Egyenesen a sírjához megy, azt felnyitja és zokogva 
ráborul a kedves halottra és ott mellette megmérgezi magát. Julia 
az ölelések és csókoktól felébred, de már csak a haldokló Rómeót 
zárhatja karjaiba. Julia fájdalmában szintén megöli magát. Időköz
ben Lőrincz barát is eljön a sírhoz, hogy Júliát kiszabadítsa, de 
a halál már mindent elvégzett. Julia végszavaiból megtudja a 
rettenetes tragédiát. Történetesen a Signoria családja elhalad a 
sír mellett és megdöbbenve veszik észre, hogy az nyitva van. Azt 
hiszik, hogy rablók vannak odalenn, de abban a perczben lép 
elő a szomorú barát. Lezárja a sírt és hiába faggatják, nem 
mondja meg, miért volt lenn a kriptában. Egyedül ő tudja a 
tragédia titkát. 

íme a reneszánsz fénykorában, az_olasz novella fejlődésének 
tetőfokán mily remekmű keletkezik a tetszhalál meséjének zűrzava
ros motívumaiból! 

18* 
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Luigi da Porto novellája után a bűbájos mese varázshatalom
mal terjedt el. Versengve siettek e történeteket újra meg újra 
megírni. Olaszországban úgyszólván e kor valamennyi írója írt 
egy Rómeó és Júliát* Több verses feldolgozás is van róla. Nagy 
részüket összeállította Alexandra da Torri (Pisa, 1830). 

Angliába i s gyorsan átment e mese és legnevezetesebb fel
dolgozása a Shakespeareé. Shakespeare valószinüleg Luigi da Porto 
novellája után írta színművét és nem nagyon sokat változtatott 
rajta. Legfölebb a tragikum emelésére azt, hogy Rómeó Tyboltot, 
versenytársát ott a sírboltban megöli. Ez némileg emlékeztet Tol
dira, ki szintén megöli Tar Lőrinczet. 

Frajjjczia^rszágban is korán terjedt el e mese több fordításban. 
A téfszhalálnak igen érdekes humoros változata a Heptameron 60. 
novellája. J^émetofszágban megtaláljuk majd mindegyik XVI. szá
zadbeli mesekönyvben. Sajátságos, hogy hozzánk nem jutott el. 

Czéltalan volna e helyen az összes Rómeó és Julia fordí
tásokat és feldolgozásokat felsorolni. Ez nem tartozik feladataink 
közé már azért sem, mert legkevésbbé sem akarjuk kimutatni, 
hogy Arany Jánosnak épp ez a mese szolgált volna mintául. Csupán 
utalni akarunk arra, hogy a sírrablási mese motívumai ősrégi idők
től kezdve minden korban és minden nemzet irodalmában meg 
voltak. Az írók jól ismerték és gyakran használták fel. 

A XVII. században, a szentimentalismus felújulásának klasz-
szikus korában a nagy szerelmi regényekben újra megtalál
juk őket. 

D'Urfé Astreája és számtalan epigonja, Scudery és a Calpre-
néde kalandregényei önkénytelenül felidézték e műfaj ősforrását, 
az első görög szerelmi regényeket. És az emberi képzelet alkotott-e 
szebb, megkapóbb motívumokat a nagy szentimentális szerelem 
illusztrálására, mint a tetszhalált, a sírból való feltámadást és egye
sülést vagy örök halált a szerelemben. Természetes, hogy e regé
nyek majd mindegyikében megtaláljuk e motívumokat. Magában az 
»Astreá«-ban tulajdonképen nincsenek meg. Előfordul ugyan mind 
Celadon, mind Astrea álhalála, de ez nem sírból való feltámadás, 
•hanem inkább csodás megmenekülés az igazi halálból. 

Ellenben van Urfénak egy ötfelvonásos pásztorjátéka a »Syl-
vanire«, melyben a cselszövést teljesen a tetszhalál motívumai 
alkotják. E változat igen érdekes és bájos. A rokokó-kor minden 
cziczomája pompásan illik a szertelen dekadens görög motívumok
hoz. Trinite és Aglante pásztorok egyformán szerelmesek a szép 
pásztornőbe, Sylvanirebe. Sylvanire Aglante-ot szereti, de zsugori 
apja Menandre, a környék leggazdagabb, de legcsunyább pászto
rához, Theantkoz akarja adni. A szerelmesek Alciron bűvészhez 
fordulnak, ki nekik csodatükröt ad. A ki ebbe a tükörbe belenéz, 
tetszhalott lesz. így elbűvölik Sylvaniret és az egész Lignon kör
nyék nagy részvételével eltemetik. Trinite Aglante riválisa kimegy 
a sírhoz, hogy még egyszer lássa szép imádottját. De a sírnál már 
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ott találja Aglanteot és Menandret. Sylvanire felébred és végre Aglante 
boldog felesége lesz. Trinite Fossinde nimfát veszi el. 

A XVIII. századbeli kalandregényekben is nyomát találjuk e 
motívumoknak. Rohde különösen a Sophonisbe átdolgozásokra utal, 
hol szintén előfordul a tetszhalál és a sírból való feltámadás. Nem 
volt alkalmunk e kérdést bővebben kutatni, de hogy a XVIII. szá
zadban az említett regénymotivumok nem mentek feledésbe, annak 
legnyomósabb bizonyítéka, hogy éppen ebben az időben jelenik 
meg az Antheia és Habrokomes egyetlen fordítása, franczia nyelven. 
E fordítás előszavában a névtelen szerző utal is arra, hogy meny
nyire fontos megismerni a szerelmi regények ősforrását, a görög 
regényeket. Tehát e korban már tudták, hogy e motívumok köl
csönvettek. 

A német pásztor- és kalandregényekben, melyek franczia hatá
sok nyomán keletkeztek, szintén előfordulnak e motívumok. Itt ez 
irány magalapítója Philep Zqsen volt és mindjárt az első regényé
ben »Der afrikanische Sophonisbe« szerepel a tetszhalál és a sír
rablás. És ha végig kutatnók a nagyobbrészt még ismeretlen és 
kiadatlan többi kalandregényt, az akkori főrangúak oly kedvelt 
olvasmányait az »Ara-mena« (Braunschweigi Ulrich herczeg 1710.), 
az Aziatische Banize stb.-eket, bizonyára számos érdekes változa
tot találnánk. 

E kérdés reánk nézve annyiból is fontos, mert még nincs 
eldöntve, hogy milyen forrásból került hozzánk ez a mese. Mint 
már említettük,« Arany előtt Bolyai Farkas András is felhasználta 
a tetszhalál motívumát. Kétségtelenül idegen minta után dolgozott, 
de forrását nem sikerült megállapítanunk. 

^BjóIyji_Farkas András, a geniális mathematikus, úgy látszik, 
mint nagy elődje Fohtéhelle x is, nagy gyönyörűséget találhatott a 
szentimentális szerelmi regényekben. Utolsó színdarabja a » Párisi 
j^r«_tanuságot tehet e gyöngéjéről. Érzékeny játékának tartalma a 
következő: 

Denglos bankár és felesége Charlotte de la Roche, leányukat, 
Henriette-t, Bernard grófnak ígérték. A leány azonban tanítójába, 
Louisba, szerelmes. Mikor az ifjak viszonya kitudódik, Louisnak 
távozni kell. Henriettének egy levelet mutatnak, melyben Louis 
lemond róla. Henriette elájul és szülei ekkor így félig ájult állapot
ban erőszakkal eljegyzik Bernarddal. Louis azonban még az esküvő 
előtt álruhában visszatér. Festőnek adja ki magát és lefesti a 
menyasszonyt. 

Mikor magukra maradnak Louis, felfedi magát, újra szerel
met vall és megcsókolja a leányt. Henriette elájul. A szülők két 
orvost hivatnak, de ezek nem tudnak megegyezni. Courte doktor 
azt állítja, hogy a leány nem halt meg, Bombast ellenben halottnak 
nyilvánítja. Henriette nem ébred fel — tehát eltemetik. A temetés 

* Fontenelle gyönyörű előszót írt a Princesse de Cléves-hez. 
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éppen az esküvő napján van. Most következik a negyedik felvonás, 
mely minket jelenetről-jelenetre érdekel. 

Jacques és Pierre két tolvaj elhatározza, hogy kirabolja Hen
riette gazdag sírját. Közben Courte doktor újra elmegy Dengloshoz 
és ismételten kifejezi aggályait Henriette halála fölött. Charlotte 
félőrülten kényszeríti őket, hogy menjenek megnézni Henriette sírját. 
A két tolvaj azonban megelőzi őket. Nagy erőfeszítéssel megnyitják 
a sírt, de abban a perczben mennydörgés támad és a rablók ijedten 
elmenekülnek. Louis jön ki a sírhoz. Gyönyörű magánjelenet után 
megcsókolja Henriettet. Újra mennydörög és villámlik és Henriette 
feltámad. A szerelmesek boldogan távoznak. Még egy borzalmas 
jelenet következik. Charlotte kijön a sírhoz, befekszik az üres 
koporsóba és ott megöli magát. Denglos borzadva találja meg fele
sége holttestét leánya koporsójában. Fájdalmában önmagát átkozza 
meg. Az ötödik felvonásban a szerelmesek boldogságát látjuk és 
a két gonosztevő sírrabló elitélését. 

E kivonat világosan mutatja, hogy Bolyainak ez a darabja 
az ősrégi szentimentális romantikus sírrablási mese egy változata. 
Ő maga ennek forrásáról igen keveset mond: »Különösen pedig 
ezen munkára nézve ezeket jegyzem meg: I. Hogy a materiája 
igaz, a Párisi akták közt találtatik, lásd Kluget.« Ezek igen rejté
lyes szavak, melyekből úgyszólván semmit sem értünk meg. Nem 
tudjuk, mik azok a »Párisi Akták« és azt sem tudjuk, hogy ki 
volt ez a Kluge, a ki bennünket erről felvilágosíthatna. Azonban a 
darab materiája aligha igaz. Itt Bolyai tévedett. Bolyai munkájáról 
egész határozottsággal állíthatjuk, hogy az fordítás. És pedig nem 
a »Párisi Akták« valami szenzácziós bűnpör fordítása, melyből 
aztán Bolyai önállóan darabot írt, hanem minden kétséget kizáróan 
valamely XVIII. századbeli franczia dráma fordítása. Az úgynevezett 
comedie larmoyante-ok közül való. Sőt Bolyai meglepő tisztasággal 
adja is vissza azt a túlfinomult mesterkélt beszédmodort, mely e 
század drámáira annyira jellemző. Kölönösen bájosak Henriette 
és Louis szerelmi jelenetei. Ez valóságos marivaudage, mely nem 
lehetett Bolyai stílusa. Egyébként magából a szövegből is meg
állapíthatjuk, hogy az fordítás. A 69. oldalon olvashatjuk ezt: »a 
kisasszony unatkozni kezdett«. S'ennuyer a régi francziában, sőt 
gyakran még ma is, nem unatkozni, hanem bánkódni-t jelent. 
Bolyai mondatában is a »bánkódni« megfelelőbb volna, mint az 
unatkozni. Továbbá a 108. oldalon egész franczia mondatokat 
találunk. 

Bolyai tehát egyenesen fordítás útján hozta be hozzánk a 
szentimentális romantikus sírrablás motívumát, csak azt nem tudjuk, 
hogy honnan hozta. Most végül el kellene dönteni, hogyan kerültek 
a tetszhalál és föltámadás motívumok a »Toldi Szerelmébe?« Több 
körülmény arra mutat, hogy Arany valószínűleg Bolyaitól vette 
legalább a tetszhalál eszméjét és a sírrablás némely motívumát. 
Csupán a következő egyező vonásokra mutatunk: Piroska is, úgy 
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mint Henriette elájul és ájultan temetik el. Tehát nem kap álom
port, mint Julia vagy Simonis. Aranynál is két sírrabló szerepel 
Hincz és Kuncz. Egyebekben igen sok az eltérés a Bólyai-féle 
változattól. Nehéz volna külön, mélyebbreható vizsgálódás nélkül 
•eldönteni, hogy mily forrásból eredtek Arany motívumai? 

Vájjon csakugyan Bolyaitól vagy esetleg egyenesen az idegen 
mesekörből vette-e? Bárhonnan vette is Arany, az bizonyos, hogy 
a »Toldi Szerelme« ez epizódja révén, közvetve vagy közvetlenül 
bele tartozik egy idegen nagy szerelmi regecziklusba és annak utolsó 
legszebb változata. Ez az összefüggés azonban az idegen mese
körrel nem von le semmit a Toldi-legenda értékéből, sőt annak 
titokzatos romantikus báját nagyban emeli. 

Nézzük, Arany mily motívumokból állította össze gyönyörű 
sírbolti jelenetét. 

»Toldi Szerelme« VI. énekének 77. szakaszával kezdődik a 
tulajdonképeni sírbolti történet. Az előzménj^e ennek a következő: 
Toldi párviadalban megölte Tar Lőrinczet és mikor a holttetemet 
Piroska elé viszik, az a látványtól összerogyott »holtan«. Másnap 
ment a nagy temetés végbe. Piroskát koporsóba zárták (vele sok 
szép kincsét, egész falu árát) és a koporsót a gellérthegyi kőszál 
üregébe tették s húszan a nagy sziklát ráhengerítették. De még 
azon éjjel két tolvaj lakatos, Hincz és Kuncz a sírhoz lopództak, 
hogy azt kirabolják. A zárakat feltörték, de a nagy kővel sehogy-
sem bírtak. 

Míg ezek ott settenkednek, Toldi is eljön a sírhoz, hogy 
kedves halottját még egyszer meglássa. A rablók ijedten rebbennek 
szét, de Toldi észre sem veszi őket, nagy búvában elmozdítja a 
bálványkövet és belép a sírüregbe. Felnyitja Piroska koporsóját és 
ráborul a kedves tetemre. 

Itt vagy, enyim vagy hát, én egyetlen egyem, 
Hűlt poraid közé oh hadd elegyedjem. 
Zokogó tört hangon forró öleléssel 
Áztatva szeméből, nagy záporeséssel 
Karjaiba szorítá, szivét szive mellé 
Eleven tűz lelkét ajkára lehellé, 
Szívta, melengette hosszú erős csókkal 
S ím a halott felnéz, felriad ily szókkal: 

Hol vagyok én ? . . . Ki ez ? . . . s mozdula, felüle. 
Toldiban a vér is megaludt, meghüle. 
Hátrafelé döbbent sirató helyéről, 
Bársony kalpagja is ledagadt fejéről. 
De meg azt gondolja, hiszen ez csak álom. 
Noszsza álmodjunk, hogy hamar el ne szálljon. 
Lassan szedi züllött gondolatit össze: 
»Hátha nem is holt meg, el vala rejtezve.« 



280 A TOLDI-MONDA KÉT IDEGEN EREDETŰ EPIZÓDJA. 

Piroska elébb néz, hordja körül szemét, 
Tapogatja elholt, merevült tetemét, 
Motoz a terítőn a koporsó leplén, 
Olykor egy-egy sóhaj könnyít vala keblén, 
Majd szeme a másik koporsón akad meg, 
Emlékezetében iszonyún virad meg 
Színehagyott arczczal, mint halovány viaszk 
Fordul Toldi felé s kérdi megint.: »Ki az?« 

Toldi nem állhatja; odaomlik térdre, 
Csókolja ruháit, kezét, ahol érte, 
Szólítja galambnak, édesnek, övének 
Síri virágjának, szíve szerelmének. 
»Enyim vagy, enyim vagy, te ki másé voltál 
Kit tőlem irigyelt az élet, az oltár, 
Most a halál keze, a feltámadásé 
Ad vissza, enyim vagy! soha, soha másé! 

Jer velem, elviszlek, . . . 
Örök, új életre, boldog szerelembe. 
Maradj a világnak ezután is halva, 
Nekem élj egyedül, üdvöm birodalma. 

De Piroska visszarezzen e szótól, felháborodva megátkozza 
Toldit. Toldi kétségbeesve rohan ki a sírból, Piroska pedig újra 
ájultan hanyatlik vissza. 

A két rabló ezután visszafut és mikor látták, hogy Toldi már 
nincs ott, belopództak a sírba és kifosztották a »halottat«. Sőt még 
feljelentették Rozgonyinak Toldit, hogy ő rabolta ki a sírt. Rozgonyi 
maga megy szolgáival a sírhoz és ott találja Piroskát felülve. Az 
apa boldogan viszi haza leányát. Piroska kolostorba vonul. 

Ezek volnának Arany sírbolti történetének főbb vonásai. Az. 
egyes elemek eredetiségét felesleges itt vizsgálni. A részletekben 
Arany épp oly eredeti volt, mint a többi költő, ki e motivumokat 
felhasználta. Lényegében a Toldi Szerelme ez epizódja teljesen meg
egyezik az idegen meseciklussal és annak minden változatával.. 
Az összes fölsorolt történetekben, úgymint Toldi szerelmében sze
repel egy. kényszerházasság, továbbá a boldogtalan nő tetszhalála,, 
a temetés, a feltámadás, a szerelmesek találkozása a sírboltban és 
még igen gyakori, noha nincs meg mindenütt a sírrablás. E motí
vumokból a különféle írók a különböző korokban más-más törté
netet írtak. Legérdekesebb a szerelmi történet kimenetelének külön-
félesége. A görögöknél ez boldog kimenetelű, az olaszoknál és 
Shakespearenél tragikus, Aranynál csupán szomorú. Vigasztalan 
zord történet, valódi »bús ének«. Piroska a kolostorban meghal és-
Toldi a sírjánál mindhalálig hűséget fogad. 

* 
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íme ily befejezésre jutottak a magyar irodalomban a XIX. 
század végén a sokat vándorolt ősrégi sírrablási mese motívumai. 
Azóta tudtunkkal egy irodalom sem használta fel őket. Talán nem 
is fognak többé útra kelni, hanem elpihennek örökre az irodalmi 
hagyatéktárban. Mert vannak már nyugalomra tért mesék is. Lehet, 
hogy a sírrablási mese is idetartozik. A jövendő kor költészete 
talán idegenkedni fog, mind a komikus, mind a szentimentális sír
bolti kalandtól. Más tárgyat igényel már a humor és a szerelem. 
De azért e motívumok öröké érdekesek lesznek. Az emberi inven-
czió elsőrendű alkotásai maradnak. Az irodalomban is dicső utat 
tettek meg. Eljutottak minden, a legtávolabbra eső népek költésze
tébe is, sőt egyeseknél a poétikai formák legkitűnőbb képviselőivé 
lettek. Az olaszoknál ez a történet a legtökéletesebb novella. Shakes
peare ugyanezt a mesét a szerelmi dráma örök típusává avatja. 
A magyar irodalomban a legnagyobb és legbájosabb költői alkotás 
főmotivumai. Habent sua fata libelli. . . 

FÓTI JÓZSEF LAJOS. 

/v» 


