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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. 
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visszhangzik A hóhér kötele című regényében is, hol egyik korhely epizód
alakjának, Hiripi Gáspárnak szinte szavajárása a Nótárius szerzőjére való 
hivatkozás. «Jól mondja Gvadányi». «Tudod-e mit mond Gvadányi» ismétel
geti a vidám ingyenélő. S az olvasó, ki nem ismeri annyira a régi poétát, 
mit tehetne egyebet, kénytelen tudomásul venni a borközi bölcselkedést. 
Annál inkább megnyugszik az idézetek hitelességében, mert a lelkes irodalom
barát, közben még azt is elárulja, hogy könyv nélkül tudja eszményképe 
«munkáinak felét». 

De ha minden szavát nem vonjuk is kétségbe Hiripi uramnak, egy kis 
óvatosság vele szemben nem árt. Ez pedig azért indokolt, mert a múltja 
nem egészen világos. Ki ez a Hiripi Gáspár ? Hogyan került Petőfi regényébe 
ez a név? Borozás közben így mutatkozik be aszlaltársának, Andorlakinak: 
«Én gratulálni jöttem, mert ön nagy férfi, nagyobb mint én, kinek pedig 
neve Hiripi Gáspár'». Később, mikor kissé már jobban fölmelegszik s bele
kezd citátumaiba, többet is megtud'ink róla: «Tudja-e ön, miért szerettem 
meg Gvadányit? Mert a Peleskei Nótáriust írta, és tisztesség nem esik 
szólván, én is nótárius voltam» . . . Majd állítólag letette hivatalát s művészet-
kedvelésből egy szinésztársaság «lelke» lett, «tudniillik súgója». Itt aztán 
máskorra ígér-e a további részleteket félben hagyja élettörténetét s folytatja 
az ivást és az alkalmi idézgetést. 

Szigetvári Iván A százéves Petőfi című könyvében kissé gyanúsnak 
találhatta ezt az alakot, mert a' folytonos citálásra való utalást azzal a meg
jegyzéssel kíséri, hogy «t. i. neki (vagyis Gvadányinak) tulajdonít olyan 
verseket, melyek — talán egy kivétellel —• nem Gvadányi versei». Megáll-e 
ez általánosságban odavetett vád ? Minthogy Szigetvári még azt a «talán» 
egy kitételt is elhallgatja, méltányos dolog, hogy egy kis utánajárással 
megpróbáljuk Hiripi uram jóhiszeműségét valamennyire igazolni, íme egy 
pár eset. 

Mikor az ismerkedést követő nagy borozás után a kocsmáros érdeklődik, 
hogy kicsoda fizeti majd meg az elfogyasztott ital árát, a könnyelmű vendég 
így szellemeskedik «aligha magara nem írta e szókat Gvadányi: Kevés 
varjút láttál földi, karón; nem neveltek téged zsemlyén, csak vakarón; 
pokrócon hevertél, nem bársony takarón; azért kérdéseid hangzanak ily 
aprón». Ez nem egyéb, mint az Falusi nótárius VII. részének 42. strófája 
a bekezdő «Felelt» szónak elhagyásával. 

Később, ahogy a két cimbora barátsága bizalmasabb lett, Andorlaki 
egyszer korhelytár.-ától egy öltözet ruhát kapott ajándékba. Miután fölvette s 
Hiripi meglátta benne, bámulva kiáltott fel: «Pajtás, e verset te rád csinálta 
Gvadányi: És uniformisát ha felveszi, oly szép : Delphis templomában állhatna 
ilyen kép!» Az itt olvasható idézet a nótáriusnak egy magyar lovas kapitány-
nya!, a «hadirend»-ről s a katonáskodásról szóló beszélgetéséből való 
(VIII. rész 26-ik szak. 3 és 4 sor). 

Andorlaki utóbb kártyanyeresége révén jobb módba jut s felhagy a 
kósza élettel. Mikor Hiripi nem hajlandó példáját követni, s barátjavallatja, 
hogy tán valami nem tetszik nála, az megint a régi forrásra hivatkozással 
nyugtatja meg: «Elmondhatom Gvadányival, hogy: az anyám 
méhében oly jó dolgom nem volt, annak kebelében, mint te házadnál volt, 
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mert minden félében részes voltam, s éltem javad bőségében.» Ha e hely 
eredetét nyomozzuk, megtaláljuk az említett munka XII. részének 6. vers
szakában, a hazakészülő Zajtainak budai házigazdájától búcsúzó szavaiban. 
(A helyesírás természetesen itt is Petőfi-korabeli.) 

Ezek az egybevetések már némileg megnyugtathatják az olvasót, hogy 
a gyanúba vett idézetek egy része csakugyan Gvadányitól, s hozzá még 
legismertebb müvéből való. Hiripi azonban tovább citál, s ekkor már vala
mivel megokoltabbnak látszik a hitelesség kétségbe vonása. Nem sokkal 
bemutatkozása után, ahogy a saját nótáriusságát emlegette, eldicsekszik 
vele, hogy még most is siratja faluja, amiért elhagyta. Mert ráillenek 
— úgymond — ama szavak, melyeket a peleskei nótáriusról mond Gvadányi: 
«Nem volt ilyen ember a Szamos mentébe, nem is járt gubába, hanem kék 
mentébe, ő egy eskütnek is mert állni szemébe, mert hazánk törvénye 
gőzölgött fejébe . . . » E részletet bizony hiába keressük a Budai utazás 
leírásában. Nem szabad azonban felednünk, hogy Hiripi mivel dicsekedett. 
Ő a jó öreg lovasgenerálisnak nemcsak főművét ismerte, hanem állítólag 
könyv nélkül tudta munkáinak felét. E nyomon haladva a most idézett 
sorok eredetijét megtaláljuk Zajtai uram történetének folytatásában, a 
Falusi nótáriusnak elmélkedései, betegsége, halála és testamentuma című 
—• ugyancsak verses — munka vége felé a Sirató asszonyok éneke második 
strófájában. Aki ezek után azt mondaná, hogy mindez igaz, de a víg kor
hely ismeretei mégis csak a nótárius történetére szorítkoznak, nagyon 
tévedne. Egy helyütt ugyanis, mikor barátját ki akarja józanítani a kedvese 
utáni bánkódásból, azt e szavakkal teszi: Hadd el azt a golyhóságot 
barátom. Tudod-e mit mond Gvadányi ? . . . Azt mondja, hogy: Asszonynak 
és lónak hinni soha nem kell; tele vágynak ezek hamis erkölcsökkel.» 

Ez az idézet már nincs meg sem a budai utazásról sem a nótárius 
haláláról szóló részben. De ha nem rösteljük a fáradtságot és megnézzük 
Gvadányi többi verses munkáját is, megtaláljuk ily című vidám könyvében: 
Unalmas érákban... való időtöltés. (Pozsony. 1795. 84. 1.), melyben 
szerzője a beregmegyei Badaló nevű községben való tartózkodása vidám 
élményeit (1763—5) foglalta versbe. A szóban forgó bölcseség szavakba fog
lalására az alkalmat egy hadnagy esete szolgáltatta, kit kemény szájú lova 
a földre vet. Az eredeti helyen a kioktatás jóval részletesebb és a folytatás
ban kissé pajkos színezetű. 

A bemutatott párhuzamok most már bizonyara elég alapot nyújtanak 
arra, hogy a többi citátum hitelességében se kételkedjünk. Annál inkább 
megbízhatunk bennük, mert ha Andorlaki cimborájának nyelve elvétve 
hamis útra téved, rögtön saját maga igazítja ki szavait. Ilyen esettel talál
kozunk, mikor Hiripinek nem tetszik a másik csavargó játékbeli szerencséje 
s aggodalmát a szokott módon magyarázza:... «tudod-e, mit mond Gvadányi... 
azaz nem is Gvadányi, hanem a kártyások mit mondanak: Prima fortuna 
raro bona . . .» Látnivaló, hogy a szándékos félrevezetés itt még hatást
keltő eszközként sem szerepel. 

De Hiripi nem is szorult arra, hogy félrevezessen bennünket. Egészen 
természetes és érthető, hogy a züllött boriszák jól ismerte, söt kedvelte a 
nótárius történetét és Gvadányi müveit. Hiszen az ő alakja szintén a jeles 
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lovastábornok munkájától került Andorlaki mellé. Zajtai uram kalandos útjának 
leírásában az ö nevét is megörökítette (XII. rész 2. strófa.), de nem a jegyzőt 
dicséri benne, aminek a korhely magát mondja, hanem a híres szatmári 
cigányt. íme: 

Hiripi Sugárral húztak a száraz fát; 
Ámbár ezek párlest nem tudnak, sem kótát, 
De még is oüy rendén megvonják a nótát, 
Hogy ki Őket hallja, elfelejti holtát. 

Utóbbi négy sorból kitűnik, hogy honnan jutott Andorlaki új pajtásának 
neve A hóhér kötele című regénybe. 

Végül, ha Petőfi Gvadányi-rajongásának e régi írónk kedvderítő hatásán 
kivül egyéb okát is keresnők, könnyen megtalálnók azt lelkiségük egy rokon 
vonásában. A márciusi dalnok több nyilatkozatából tudjuk, mennyire a szív 
embere volt. Jusson eszünkbe csak, amit utileveleiben Goethéről mond: «Előttem 
minden ember annyit ér amilyen értékű a szíve . . . A szeretet örök mint 
az isten» . . . Nos ennek a mindennél többre becsült és mindent átfogó 
erőnek dicsőítését megtalálta kedvencében, még pedig ebben a munkában, 
melyből említett alakjával oly szívesen citáltatott: 

Széles e világot akárki vizsgálja, 
A legnagyobb erő miben van, cirkálja, 
Tapasztalni fogja, hogy a szeretetben, 
E munkál ég alatt minden teremtetben. 

{Falusi nőt. elmélkedései. 1822.126.) 

A két költő lelkiségének e találkozása nemcsak a Hiripi-féle citátumok 
hitelességére nézve szünteti meg kételyünket, hanem Petőfit illetőleg is 
tanulságos, mert magyarázatát adja Gvadányi müvei körüli tájékozottságának. 

BAROS GYULA. 

KÓDEXEINK LEGENDÁI ÉS A CATALOGUS 
SANCTORUM. 

A középkor legkedveltebb legendáskönyve, a Legenda aurea mellet. 
Petrus de Natalibus terjedelmesebb és rendszeresebb legendagyüjteményének 
a Gatalogus sanctorumnak is jelentékeny hatása volt kódexirodalmunkra, 
főleg a Debreceni-kódexre. Vargha Dámján és Király György egymástól 
függetlenül állapították meg a Gatalogus sanctorwnm&k a Debreceni-kódex 
legendagyüjteményével való kapcsolatát. Vargha Dámján újabb tanulmányá
ban1 a lehetőséghez képest teljes összefoglalásban tünteti fel e latin legenda
gyűjteménynek kódexirodalmunkra gyakorolt hatását. 

A Gatalogus sanctorum — Vargha Dámján megállapítása szerint — két 
kódexünkre hatott forrástanilag: a Debreceni- és Érdy-kódexre; a többi 
kódexre való hatása közvetett. 

1 Budapest, Szent István Akadémia 1923. 8-r. 36 1. 


