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értjük a dolgot, ha megmondjuk, hogy a számadásokban és jelenté
sekben szereplő «Laci» Báró Prónay Simonnak 1802-ben született fia, a 
•báróné pedig — Hirgeist Ninon, annak a Hirgeist Ferencnek a buga, aki 
nemcsak Kazinczynak, de Verseghynek is rabtársa volt s egyben talán 
barátja is,1 Verseghy szokatlanul nagy és sokirányú műveltségét fogolytársai 
igen jól ismerték, a Szapáry-comtesse nevelése és a nádori udvarhoz fűző 
szálai előmozdíthatták alkalmaztatását. 

2. Marczibányiné végrendelete- Verseghyt a Marczibányi- és Majthényi-
•családokhoz melegebb kapcsolatok fűzték. Hogy ezek a szálak Herpi Krisztina 
•személyén át szövődtek-e, amint Császár gondolja,2 vagy más vonatkozásúak 
is voltak-e, nem tudjuk. A végrendelet végrehajtójának személye miatt is, 
•érdekes az a hiteles kivonat, amelyet Marczibányi fstvánné végrendeletéből 
Verseghy Ferenc 1815-ben kapott s amelyet a zirci levéltár a Verseghy 
Vegyes művei c. szám nélk. kötetben (267. 1.) őriz. A kivonat így szól : 

«Néhai Méltóságos Martzibanné Asszony Excellentiaja Budán Böjt
más havának 21-ik napján költ Testamentumának Extractusa. 

Tizedszer: Köteles legyen Universalis Örökösöm Tizenötezer forintnak 
Interesséből, mellyeket néki a többi Capitalisokon kivül e végre hagyok, a 
következendő pensiokdt ki fizetni, úgymint a) Tekintetes Borsitzkyné született 
Lukáts Franciska Asszonynak még él esztendőnkint háromszáz forintot, b) 
Tisztelendő Verseghi Ferentz TJniak míg él hasonló képpen háromszáz 
forintot, c) Aichleitner Antal Consiliarius Urnák úgymint Ordinarius Crusom-
nak (?) míg él hasonló képpen háromszáz forintot. Holta után .e háromszáz 
forint fizetessen esztendőnkint özvegyének, míg életben leend.» 

«Extractum hunc Originális Testamenti Numero 10° Conformem esse 
testőr. Budae, 31. Maii 815. Baro Ignacius Eötvös qu. Testamenti Executor.» 

Verseghynek erről az évjáradékáról eddig semmit sem tudtunk. 

GÁLOS REZSŐ. 

TOMPA SÍRVERSEI EGY BARÁTJA ARÁJÁNAK 
SÍRKÖVÉRE. 

Tompa Mihálynak egymásután kerülnek elő ismeretlen versei, levelei,3 

-de még mindig sok van kéziratban, egyes családok birtokában. Ezek sok
szor eltérő szövegüek,4 vagy ismeretlen adalékot szolgáltatnak a már megjelent 

1 Prónay Sinaonnak László nevű fiáról sem Nagy Iván családfája 
(Magyarország családai), sem a nála pontosabb és megbízhatób Wurzbaché 
(Biographisches Lexikon, 24: 12/13.1.) nem tud; Kazinczy azonban — akinek 
adatában, épen, mert Hirgeist Niniröl van szó, megnyugodhatunk — följe
gyezte, hogy Prónay Simon báró és Hirgeist Nini legelső gyermeke, «László 
szül. 1802. dec. 5 én.» Magyar Pantheon, Abafi kiad. 393. 1. 

a Id. müve 172. 1. 
3 IK 1913. 1916. 1918. 1919. 1922. 1924. 1926. 1927. 1929. stb., Akad. 

Ért. 1916. 142. 
4 Pi. a Szeremley Gáborné felett mondott halotti beszéd szövege 

(Riszdorfer-család, Kun-család kézirata). 
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költeményekhez. (Pl. Teréz emlékezete; Bernáth Teréz volt a neve.) Egyszer 
Tompa egy barátja kérésére sírfeliratok írásával is megpróbálkozott 1846-ban, 
ill. 1847-ben. Dobozy Ferencz nevű barátjának elhunyt a menyasszonya, egy 
DiŐszeghy leány, s az akkor már ismert nevű költőt kérte fel a sírirat meg
szerkesztésére. Tompa el is küldte négyféle változatban, de a legátus, akire
bízta, elfelejtette odaadni, s így Tompa 1847. jan. 26-án újra leírta s elküldte. 
Hogy megkapták-e s alkalmazták-e, nem tudjuk. A versek ugyanazon témának 
a változatai s tudtunkkal eddig még ismeretlenek. (Vajon nem a Halott felett 
c. költemény előfutárjai-e ezek ?) A kis versek is igazolják, hogy Tompa 
szerette a természetet s belevonta az emberi érzelmek kifejezéseibe épúgy, 
mint a Virágregékben. A versek ügyében a következő leveleket küldte et 
{eredeti kézírással írva): 

Az első levél így szól: 

Tekintetes Dobozy Ferencz urnák 
t. ez. barátilag Kazán-

Édes barátom ! Teljes sajnálkozással és fájdalommal haliam esetedet,, 
még mi előtt szomorú soraidat vettem volna. Az emberélet igazán ollyart 
fájdalmakat hagy fel az embernek, minőkre gondolni sem tud. — 

Én jobban szerettem volna menyegzőtökre írni, mint kedves mátkád 
halálára, isten látja lelkem; azonban ha ezen szomorú kötelességgel csekély
ségemet bizza meg barátságod s bizalmad : írok, okvetlen, s rövid időn írni 
fogok. Most a levélhozó siet; azonban, ha reggelig itt tartanám is, készen 
nem lehetnék, mert ünnepi alkalommal sok ember megfordulván nálam 
időmet ellopják. 

Három nap alatt Kazán leszsz a vers. 
Petőfi nincs nálam. 
Isten veled édes barátom ! s vigasztalás ! barátod 

Tompa. 
A másodiknak, amelyben a verseket küldte, csak a borítéka maradt meg ; 

Tekintetes Dobozy Ferencz urnák 
t. ez. barátilag Putnokon. 

T. ez. Szepessy gyógyszerárus úr tisztelettel kéretik, legyen szíves
ezen sürgetős levelet gondjai alá venni, míg a címzett úr szülei Kazáról 
érte nem küldenek ; s Dobozy Ferencz úr óhajtása volt, hogy Putnokon a 
patikában tétessék le levele m 

(Hátul : fekete pecsét ötágú koronás nemesi címerrel) 

A harmadik levélnek nincs borítékja. így szól : 
Beje, Jan. 16-án 1847. 
Kedves barátom! Felette kellemetlenül hatott rám második leveled, s 

igen fájna, ha egy pillanatig is kételkedtél volna barátságomban. Első leve-
. ledre, harmadnap alatt válaszoltam s a kért verseket belezártam ; a kará

csonyi legátus Nemes Menyhért Ígérte Kazára vinni s most látom, hogy 
megcsalt. Nevét annak a becsületes embernek azért írom ide, hogy testvéred-
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ek tanuló-társa levén Putnokon: kérje számon'tőle : hova sikkasztotta 
levelemet? Igen sajnálom, igen restellem a dolgot! 

íme, ismét útnak indítom másnap ezen levelet, ha ugy nem járnék evvel is 
Három alakban küldöm a verseket, válasszátok, a mellyik jobban tetszik ; 

•ohajiom nyerje meg tetszéstöket, igyekeztem meglehetőst írni, de barátom, 
nekem, ki megboldogult kedves mátkádat nem ösmertem, körülményei, 
viszonyai előttem idegenek, szüleit, testvérét sat. szinte nem ösmerem: nagy 
baj sikeresen írni. 

Óhajtom, hogy valamelyiket használhassátok ; óhajtom továbbá 
szivemből, hogy vigasztaljon meg az isten, s igen nagy vesztésed fájdalmát 
jótékonyan enyhítse meg ! Isten veled 

igaz barátod 
Tompa. 

Ezután jönnek a síriratul ajánlott verset: sorban. Barátjára bízta a 
költő, válassza ki, amelyik tetszik neki (Épígy csinált az Olajág címének 
megválasztásakor is.) 

1. 
A' síremlék' első, homloklapján, a megboldogult neve, életkora. 
elhunyta. 
a másodikon jobb kéz felöl : 

Sárga gyopár fedj bé ; zöld rozmarin ága hajolj rám ! 
Bús sírom hantján, nyílj ki fehér liliom ! 

a' harmadikon : 
Hü mátkám ! a gyopár szív-búdat ; a rozmarin, édes 

Szülök! az eleven kínotokat jegyezi. 

a' negyediken: 
Én vagyok a liliom, sírnak halavány liliomja ! 
Szűz koszorús fővel, menynek arája levek ! 

II. A másik levélben ezek olvashatók. 
az első lapra: 
a megboldogultnak neve, kora, sat. 

és 
Sárga gyopár fedj bé ; bús rozmarin ága hajolj rám 
Sírom hantjainál, nyílj ki fehér liliom 1 

a' másodikra : 
Hü jegyesem ! mellytöl elsáppada arczod utánam : 
Bánatodat híven jegyzi a sárga gyopár ! 

a' harmadikra : 
Oh kedves szüleim ! sírom két összeboruló 
Rozmarinága ! virág nem nyílik élteteken ! 

a' negyedikre: 
Én vagyok a liliom, sírok halovány liliomja, 
Szűz koszorús fővel mennynek arája levek ! 
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III. Egy harmadik levél versei 

az első lapra: 
a megboldogultnak neve, kora, elhunyta sat. 

és : 
Sárgás gyopár boríts be engem t 
Hajolj rám gyászos rozmarin ! 
Fehér liljom, piros rózsával 
Virulj fel sírom hantjain ! 

a' másodikra 
Hü mátkám ! csendes holdas estért 
Ha híved meglátogatod : 
Szakassz a sárga sírvirágból, 
Mely jegyzi sápadt bánatod ! 

a' harmadikra 
Virága nincs a rozmarinnak. 
Kedves szülőim ! éltetek 
Elhullatá örömvirágit 
Felette bánat s gyász lebeg ! 

a' negyedikre : . 
Én rózsa voltam s liljom lettem 
Síromnak halvány liljoma ! 
Ne szánjatok ! szűz koszorúmmal 
Levek az ég menyasszonya ! 

IV. Egy negyedik lapon e sorok olvashatók • 
az első lapra : 
A megboldogultnak neve, életkora, elhunyta sa t 

a' második lapra : 
Sárga gyopár fedj bé; bús rozmarin ága hajolj rámv 

Sírom hantjainál nyilj ki fehér liliom ! 

a' harmadik lapra : 
Hű mátkám ! a gyopár szívbúdat ; a rozmarin, édes 

Szülők ! ah eleven kínotokat jegyezi. 

a' negyedikre : 
Én vagyok a liliom, sírnak halavány liliomja 

Szűz koszorús fővel mennynek arája levek !» 

Látjuk, hogy a distichonokban írottak csekély eltéréssel csaknen* 
egyezők egymással. 

A kéziratok Dr. Kun Viktor sárospataki földbirtokos tulajdonában vannak ? 
Dobozy Ferenc felesége anyai nagybátyjának testvére volt s tőle örökölte 
a kéziratokat. 

GULYÁS JÓZSEF. 


