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ISMERETLEN RÉSZLETEK VERSEGHY FERENC 
ÉLETÉBŐL. 

1. Nevelősködése 1811-ben. Verseghy életében sokat jelentő fordulat 
hogy 1806-ban Gr. Szapáry János, a nádor főudvarmestere tanítónak alkal
mazza leánya mellé.1 Ez a foglalatossága mintegy öt esztendeig tart,2 nem 
tudjuk pontosan, meddig. Az 1811. évben, amikor a február 20-i pátens 
elrendelte a pénz devalvatióját, s. egy március 16-i rendelet Verseghy nyug
díját is leszállította 50 forinttal, már nincs a nádor szolgálatában; az 50 
forintot is visszaköveteli ugyan, de élete ebben az időben meglehetősen 
gondtalan lehet, mert a fizetésleszállítás idejében — a gyermek BáróPrónay 
László mentora, nevelője. 

Életének erről a mozzanatáról eddig nem volt tudomásunk ; a nevelős-
ködés néhány hiteles emlékét azonban a ciszterciek zirci levéltára megőrizte. 
1811. március 20-áról maradt egy németnyelvű levélfogalmazványa a báróné -
hoz,8 amelyben «Laci» mosásáról és egyéD kiadásairól van szó. Van egy napló-
szerü fogalmazványa, amelyben a kissé önfejű, gyermek viselkedését, csínyeit és 
büntetését jegyzi föl. Július 16-án a györgyei birtokról küldött jó sok élelmiszer 
átvételét igazolja á tiszttartónak s az elismervényt mint Báró Prónay László 
nevelője írja alá. A szeptember 13.-1 számadásban gyógyszereken kivül 
(«Apotheke für mich und Laci») a kis báró hegedüóráira és táncmesterének 
fizetett kiadásokról számol el De ezenkívül is ezrekre rúgó összegekről 
vannak hosszú, pontos föl jegyzései. Nyilvánvaló, hogy az egész háztartást 
— valószínűleg a báróék egy budai házában, vagy általuk bérelt lakásban — 
maga vezette, úgy nézem, már ekkor is Ossiczky Jánosékkal együtt 
—i Ossiezkyné (Marie) főz számukra — akik szintén valamelyes, eddig föl-
derítetlen vonatkozásban vannak a bárőékkal. A bárónénak Verseghy rend
szeres jelentéseket készít a háztartásról, a napi eseményekről, a fiú hala
dásáról, akinek neveléséről és tanításáról — bizonyára a szülök utasí
tásai szerint — maga intézkedik. Leckéire gondosan készül : még a latin 
deklinációt is maga írja le számára a magyarjával együtt. Alaposabb részié* 
tekröl s arról, hogy meddig tartott ez az igazi «hopmesteri» tiszte, talán a 
Prónay-esalád levéltára adhatna fölvilágosítást. Egyéb, mint az Egyetemi 
Nyomdánál teljesített fordítói és korrektori foglalkozásáról a tizes évekből nem 
tudunk, evvel pedig jól megfért állása, amely - - eddigi tudomásunktól eltérően 
— legalább is megélhetését jól biztosította. Adataink csak 1811-re szorítkoznak. 

Kissé különös, hogy az evangélikusok egyházi életében mindig vezető 
Prónay-esalád kath. papra bízza gyermeke nevelését. Talán jobban meg-

1 Császár Elemér, Verseghy Ferenc eleié és müvei, 1903. 174—175. 1. 
2 Szapáry Leopoldina grófnővel való foglalkozásának eredménye lehet 

egy könyvsorozatának terve, amelyből — sajnos — csak az első kötetnek 
egy nagyobb töredéke készii t el. A leányneveléshez szükséges könyveket 
akarta megírni. Erre vall a töredék címe : A' magyar Kisasszonykáknak 
Magyar Nevelője — avagy Rövid Sommája ama' tudományoknak, mellyek 
a' mostani világban a' Kisasszonykáknak nemes neveléséhez megkívántatnak. 
I. Rész: A' Természetírás. (Zirci Levéltár, 221. sz. köt.). 

8 Zirci Levéltár, 225. sz. Verseghy vegyes müvei, 93—106. 1. 
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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). 
27* 


