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KUEÜC VAY ÁDÁMNÉ, BR. ZAY ANNA 
IMÁDSÁGOS KÖNYVE. 

Előttem van egy 10/15%» nagyságú, egykorú pergamentbe kötött kéz-
irati könyv aranymetszéssel, melynek külső tábláján A. Z. A. W. S. betűk 
olvashatók fekete nyomással. A könyv egyébként címtelen. E betűk értelme 
a következő: Árva Zay Anna Way Sámuelnek. Ezt meg lehet állapítani 
az «Ajánló Levél»-böl, s még inkább az utószóból; mindkettőt fiához intézte. 
Ez utóbbinak végén megvan a kelet így: «Danczkán, 1721.». 

Ismeretes Nagy Ivánból is, hogy zaj-ugróéi br. Zay Anna III. br. Zay 
Andrásnak, a volt nádorjelöltnek, második nejétől, br. Révay Krisztinától 
született harmadik gyermeke (gyermekei: Sámuel, Bora, Anna, Krisztina, 
Juliánná) és második felesége lett Vay Ádámnak, kinek első neje Fekete 
Erzse volt. Vay Ádám neve ismert nemcsak a magyar történelemben, hanem 
az irodalomban is. Szül. Vaján, 1657 máj. 14-én Szabolcs megyében, 
1679-ben, miután egy ideig Thököly foglya volt, Thökölyhez csatlakozott; 
ezért utóbb a bécsi udvar elfogatta és javait elkobozták, de 1700-ban 
visszakapta őket. Majd 1701-ben II. Rákóczi Ferenc híve lett, miért Bécs
újhelyen harmadszor is fogságba került. Innen kiszabadulva, rendületlen 
híve lett II. Rákóczi Ferencnek, s mint ilyen, Békés m. főispánja, a feje
delem udvari fömarsalja, Munkács s több vár parancsnoka és a jászkunok 
kapitánya lett. Emlékét az irodalomban egy rabságában (1701) írt, hosszú 
költemény (83 Zrinyi-versszak), egy Animadversiones (1706) c. latin mű1, 
s egy kéziratos napló őrzi szintén 1706-ból, melyet az ez évi huszti ország
gyűlésről írt. Fejedelmét 1711 ben követte a száműzetésbe is nejével és 
gyermekeivel együtt. Ugyanis 1711 jan. 30-án Vaján találkozott, a ma is 
fennálló kastélyban, a fejedelem Pálffy Jánossal a béke érdekében, minek 
emlékét a kastélyon emléktábla őrzi. A béke nem sikerült. Febr. 21-én 
a fejedelem Lengyelországba ment és öt követte néhány nap múlva Vay 
Ádám is, hová családja is utána ment. Marc, elején nejével és családjával 
Sztryj várában találkozott, onnan Jaworówba ment a fejedelemhez máj. 
19-én. A fejedelmet nem követte Franciaországba, hanem 1712 jul. 21-én 
Danczkában telepedett le s lett a danczkai bujdosók feje. Nehéz viszonyok 
közt éltek, s Rákóczi csak párszor tudott neki 5000 livre-t küldeni könyörgő 

1 Veracius Constancius, miles Hungarus álnév alatt, cáfoló és vádoló 
irat a bécsi udvar ellen. 2r- 36 sztl. lev. Szabó K. tévesen Vay Ábrahámnak 
tulajdonítja. 
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leveleire. Ott halt meg Júlia nevű 16 éves leánya 1715-ben, ömaga 1719 
jan. 31-én követte a sírba. Mindkettőjüket az ottani Frzsébet- (ma hely
őrségi} templomba temették, sírját emléktábla jelezle, melyet Özvegye emel
tetett. Mikor Rákóczi hamvait 1906-ban hazahozta a nemzet, Vay Ádám 
tetemeit is hazahozták az emléktáblával együtt, ott ezt egy hasonlóval 
helyettesítve, Vaján temették el 1906 jun. 20-án, mint legelsőt a hazahozott 
bujdosók közül.1 

Vay Ádámnak több gyermeke maradt. Első nejétől született Ádám (IL), 
Erzse, Anna, a 2-diktól Sámuel, Kata, Judit és Klára s a korán elhalt 
Julianna. Első nejétől szül. fia, hogy birtokait visszakapja, a r. kath. vallásra 
tért, többi gyermeke megmaradt a ref. vallásban. Zay Anna szintén ismert 
a magyar irodalomban. Két kézirati művének címe maradt ránk: Nyomo
rúság oskolája (8r) és Mathiolus Herbáriumából összeszedegetett orvos
könyv (4r). Megvolt mindkettő Bethlen Zsuzsanna nagyenyedi könyvtárá
ban2 ; de mikor 1819-ben az oláhok Nagy-Enyedet fölégették, ezek is ott 
vesztek. Ez az imádságos könyv harmadik munkája. Zay Anna életéről 
keveset tudunk, br. Zay András és br. Réváy Krisztina leánya volt, mint 
említettük; de sem születése, sem halála éve nem ismert. Mindenesetre 
1695 után lett Vay neje, mert első neje abban az évben halt meg és Szinnyei 
a Magyar írókban hibásan írja Febérpataky László után, hogy Anna 1707 
körül halt meg; mert férjét a bujdosásban túlélte, könyvének kelte 1721; 
azután visszatért Magyarországba s itt halt meg. Könyvét férje halála után 
írta és aztán letisztázta, mert tinta, írás végig ugyanaz, s az egész kihúzá
sok nélkül írott. Az sem lehetetlen, hogy a Nyomorúság oskolája, s ez a 
címtelen imádságos könyv ugyanegy mü. 

Ebben a könyvben az «Ajánló level»-en kívül a következő imádságok 
vannak: 

1. Könyörgés, hogy az Isten az embert tanítsa imádkozni. 
2. Könyörgés és hálaadás az Isten szeretetének megkostolásáért. 
3. Szentlélek ajándékát magában érző embernek öröme és könyörgése. 
4. Bün miatt siránkozó ember Krisztus érdemivel így biztatja magát. 
5. Hálaadása kereszt alatt lévő embernek, hogy az által Isten ö véle 

megesmértette magát. 
6. Hálaadás emberi nemzethez való irgalmasságairt az Istennek. 
7. Nagy nyomorúság alatt nyögő ember Istenhez való bizodalomból 

így kiált és könyöreg. 
8. Az ember Isten előtt bűneit megvallván, azoknak bocsánatját kéri 

Krisztus érdeme által. 
9. Elhagyatott embernek hálaadása sokrendbeli gondviseléséért az 

Istennek. 
10. Világi ilethez tartozó szükségekért és áldásirt való könyörgés. 

1 Révész Kálmán ref. lelkész leírta ezt az utat s a tetemek haza
hozatalát Kuruc Vay Ádám cikkében. Bpesti Hirlap, 1906. jun. 24. A haza
hozó küldöttségben Vay Tihamér, Vay Ádám grófok, Vay Kálmán és Révész 
veitek részt. 

2 Teleki: Catálogus. III. 339, 378 1. és Magyarország és a Nagyvilág. 
1876. 22. sz. Fehérpataky László: Néhány iro'nó a múlt századból. 

16* 
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11. Hálaadás kegyelmes velünk való bánásért az Istennek; hasonlít-
tátik szölőgazdához. 

12. Hálaadás, látván magán az ember Istennek áldását. 
13. Karvallás kor való imádság, melyben ember Istenre hagyj'a magát, 

az ö szabados uralkodását vallja. 
14. Istennek nagy hatalmárul és embert nyomoruságbul való kiszaba

dításáról imádság. 
15. Útra való induláskor. 
16. Imádság, bogy az Isten ember gondolatját úgy igazgassa, ne légyen 

Isten ellen való, se az embernek romlására. 
Ezeket követi nyolc vallásos költemény ismert ref. egyházi énekek 

dallamára: 
1. Nótája: Szeretem és áldom. 
2. Nótája: Az Ur énnékem őriző pásztorom. 
3. Nótája: Én az Úrhoz felkiáltok. 
4. Nótája: Méglen felejtessz el Uram. 
5. Nótája: Miért vetsz minket. 
6. Nótája: Hajtsd hozzám Uram. 
7. Nótája: Irgalmazz Uram. 
8. Nótája: Az Isten a mi reménységünk. 
Végül: «Fiam» megszólítással intés Sámuel fiának. Valaki utóbb más 

kézzel még beírta a következő vallásos énekeket: 
1. Búban ellankadt szívnek jajgatása. 
2. Más igen szép ének. Nótája: Hallgasd meg uram kérésem. Psal. 102. 
így a könyv 95 l.-ra terjed, melyből Zay Anna írása 90 lap. Ez a 90 

lap egy buzgó, Istenben hívő, vallásához törb. étel lenül ragaszkodó magyar 
ref. nőt mutat be, ki férje halála után gyermekeivel a mindennapiért küzdve 
buzgó áhítattal és bűntudattal fordul Istenhez s anyai szíve egész melegével 
szól fiához, hogy vigaszát ö is egyedül Istenben és Krisztusban keresse; 
ezért egyenesen fiához fordul s az «Ajánló levéh>-ben ezt írja: 

«Édes Fiam! Noha téged szülő anyád vagyok ; de amellett oly szegény 
anyád; e világi gazdaságbúi ajándékot nem adhatok, mert aranyom, se 
ezüstöm nincsen; hanem azt adom néked, amim van: Isten nékem nyújtott 
szikrácskábúl, annak ajándékából való ajándékocskát anyai szívem indulat
jából. Olvassuk szent írásban, az Isten megszokta volt teljesíteni szüléknek 
magzatokra mond itt áldásokat; azért én is kérem az én jó Istenemet, telje
sítse be rajtad édes atyád rád sokszor mondott áldásának kívánságait; az 
én anyai rád mondott áldásomat is meg ne vesse, se semmivé ne tegye az 
Isten. Én penik legelöszer is kívánom, Szent Lélek foglalja el a te szívedet 
önnen magának, és abban lakozzék mindenkor, igazgassa szent erejiyeí, 
hatalmával minden gondolataidat, úgy cselekedetidet és így azok nem lesznek 
Isten ellen valók. 

Áldjon meg, mondom, tégedet a Jehova isten lelki, testi áldásokkal, 
előtte kedves, néki tetsző bölcseséggel és okossággal, a te atyádnak minden 
jóban nyomdokit nyomhassad isteni félelemben; szeresd a te jó Istenedet 
ugyan valójában elválhatatlan buzgó szeretettel. Erősítsen tégedet a Jehova 
szent esméretiben, attól ne is engedjen soha elállanod, se tántorodnod: 
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állítson a te hited mellé igazságnak erős kőoszlopát; mutassa rajtad is 
hogy akiket Isten kegyelmében tart, azok mind végig, mint a Sión hegye, 
megállnak s nem ingadoznak; tegyen Isten tégedet az ő anyaszentegyházának 
«gyik oszlopává; hosszabbítsa Isten esztendeidnek számát szent neve dicső-
ségire; adjon azokban rád s a te házadra bő áldásokat és csendes életet; 
ne szomorítson engemet is a Jehova benned semmiképen, amikor penik fog 
tetszeni tégedet ebből a világból kiszólítani, tanáljon tégedet az az óra 
lélekben és Istenhez való reménségben készen minden rettegés és félelem 
nélköl, hogy bátran adhassad lelkedet annak kezébe, aki adta neked; ami
koron hallod mindenek itéiöinek trombitáját, állhass te is elő azoknak 
seregiben, akik felől mondja amaz igaz biró: Gyertek atyámnak áldottai, 
bírjátok az országot, akit én tinéktek elkészítettem, Amen.» 

Végül a következő intéssel fejezi be: 
«Fiam: Az én kedves urammal s a te édes atyáddal én.is azon lakta 

földemből Isten ö szent rendelése szerint, valamint Sára Ábrahámmal, 
Rebeka Izsákkal, Rachel Jákobbal, bujdostam az idegen nemzet között sok 
nyomorúságot szenvedvén. Midőn szabadon uialkodó Istennek, ő szent 
felségének tetszett utoljára engemet az én drága kincsemlöl, szegény édes 
uramtúl s a te édes atyádtul megfosztani, Naomival együtt édes hazámba, 
nem úgy mint kimentem volt, de üresen jöttem s testi gazdagság nélkül 
ugyan; de lelkiképen örömmel és vigasztalással teljes, amelyből származott 
egynehány imádságot, ugy éneket az én Istenem dicsőségire csináltam, s 
miket ajándékul adni akartam, hogy azokat szemed előtt viselvén, igyekezzél 
magad is Istennek, ő szent felséginek mind szerencsés, mind mostoha 
időben híven és igazán szolgálni, benne való bizodalmad vetni, s e világ 
szemfényvesztő gyönyörűségit kerülni, ugy lehetsz bizonyos, hogy amely 
áldást előljáró beszidemben rád adtam, Isten előtt foganatos Iiszen. 
Danczkán 1721.» 

A könyvnek ez a két része jellemzi az egészet. Egy hívő, magát Isten 
«lőtt megalázó, magát bűnnel terheltnek képzelt lélek könyörgései ezek az 
imák a szenvedés és nyomorúság napjaiból, melyek a nőt és anyát férje 
halála után még inkább körülvették és lesújtották; tehát Istenhez könyörög, 
hogy Krisztus megváltó erejénél fogva hallgassa meg esedezéseit, s emelje 
föl a szentlélek erejével és erősítse meg iiát, hogy vallását el ne hagyja. 
Ezekből az imákból némi életrajzi körülmények is kiderülnek. Kiviláglik 
ugyanis belőlük, hogy kérelmezte hazabocsáttatását, de ellenségei, hihetően 
azok, kik birtokaiból részt kaptak, meggátolták s őt rágalmazták; de ő 
istenhez esedezik, hogy tfgye csúffá elleneit s «hajtsd hozzám királyom 
szivét, akinek hatalma alá vetettél; — mondja bizalommal — hiszem úgy, 
mint mindeneknek teremtője és parancsolója, az ő szivével is birsz és oda hajt
hatod, ahová akarod, mint a folyóvizeket, a többinek is, akiken áll a te 
akaratodból az én dolgom : mondom, sziveket hajtsd hozzam akaratjok ellen 
i s ; akik pedig nékem átkot kívántak, lássák szemekkel, ahelyett engemet 
megáldottál s házamra áldást mondtál, kívánságokat penig semmivé tetted.» 
Ugyanitt kéri, hogy Isten irtsa ki szivéből a bosszúállást. Egy másik imád
ságában, melyben fiáért könyörög, ugyanott esedezik, hogy Isten támassza 
fel betegségéből leányát s mutassa meg rajta, hogy «az árváknak neve előtte 
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nem uSálatos.» Más helyt viszont említi nyomorukat és azt, hogy a hazában 
levő birtokaikból semmit nem kapva, elleneik hizlalták magukat, s meg
nehezítették bujdosásukat és rabságukat. De aztán jön egy vigasztkeltöbb 
imádság, midőn végre útnak indulhat gyermekeivel hazája felé. «Édes Istenem ! 
— szól — áldassál hozzám való irgalmasságodért, amelyet cselekedtél én 
velem, bűnös szolgálóddal legközelebb, mert régen kívánt órát engedtél 
érnem, melyben hazám felé indulok.» Magát és családját Isten oltalmába,, 
s a jó emberek gyámolába ajánlja; mert hiszen «útra indul, amelyet szent 
akaratjából elébe adott», s azzal végzi: «Tedd velünk, édes Istenem, ezen 
kegyelmességedet és tőlem elrekesztett gyermekemet örömmel láthassam, ö 
is engemet még életben látván, velem együtt néked hálát adjon. Amen.» 

Azt nem mondja meg, hogy fiát érti itt; nem is tudjuk, hogy fia 
itthon maradt volna ; de ezek a szavak azt sejtetik. Mindenesetre, mig idősb 
mostoha fia apja birtokai visszanyerése végett a r. kath. vallásra tért, 
addig Sámuel megmaradt apja és anyja hitén. 

Vay Ádám és br. Zay Anna arcképe1 és Ádám életrajza Mocsáry Istvántól 
megjelent akkor, mikor Ádám és leánya tetemeit 1906-ban hazahozták, a 
Vasára. Újságban. (1906. jun. 26. sz.) E szép emberpár arcát lehetetlen 
meghatottság nélkül nézni. Vay Ádám magyaros, férfias arc, erős, markáns 
vonásokkal, Zay Anna arcából pedig a jóság, de egyszersmind akaraterő 
tükrözik és a kép szerint kora legszebb nőinek egyike lehetett; de mint 
vallásos, hívő nő, anya és annyi önfeláldozásban férjéhez hü feleség, végre 
mint írónő is méltó era'ékezetiinkre és talán akad, ki életének adatait 
részletesebben megírja. Szolgáljanak e sorok erre felhívásként. 

FERENCZI ZOLTÁN. 

PETŐFI ÉS GVADÁNYI. 
(Hiripi Gáspár Gvadányi-idézetei.) 

Gróf Gvadányi József «az elaludt vérű magyar szívek felserkentésére» 
írt Egy falmi nótáriusnak budai utazása című, (vagy főalakja után Ptleskei 
nótárius néven ismert) gúnyos, verses elbeszélés szerzője, kinek születése 
kélszázadik fordulója alkalmából készült i-zobrát az idén állították fel a 
borsodmegyei Rudóbányán, tudvalevőleg igen kedves költője volt Petőfi 
Sándornak. Nemcsak verset írt tiszteletére {A régi jó Gvadányi)., hanem 
Úti leveleiben is megemlékezik róla, még pedig olyan hozzáadással, hogy 
sokért nem adná, ha ő írta volna a Peleskei nótáriust. Petőfi azokat az 
írókat szerette, akik derűs perceket szereznek az olvasónak. Dickensben is. 
ezt dicséri: «ő nevettet meg legtöbbeket. Ez a legszebb küldetés a földön: 
másokat földeríteni». Úgy látszik, a magyar költőben is ez tetszett neki-
Meg volna elégedve — úgymond — ha az ő munkái olyan sok jó órát 
szereznének másoknak, mint neki szerzett Gvadányi. Ez a nagy rokonszenve 

1 Ádám ugyanez arcképe állóalakban Szabolcs vármegye 548.1. 


