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Geszthy László énekéhez. 
Az az 1877-ben ismeretessé vált töredék, amely e néven van 

a magyar irodalmi régiségek közé illesztve, a köztudatban feddő 
költeményként szerepel. (Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. 
1930. I. 615.) Horváth János szerint „valóságos pártpolitikai szózat 
az urakhoz a híres hatvani, 1525 jún. 24-én megnyílt országgyűlés 
előtt". (Az irodalmi műveltség megoszlása. 1935. 280.) Mindössze 
hat töredékes versszaka maradt reánk; a záró versszak mondja 
meg íróját és szereztetése esztendejét. 

Ez a töredék szemmelláthatóan lírai szöveg. Mivel azonban 
a versfők betűjelzése csak ennyi: EZTI, nyilvánvaló, hogy egy 
része elveszett. Horváth Cyrill ki is jelenti: „Maga az emlék két-
ségkívül hosszabb dolgozatnak töredéke, részint, mivel az 1—4. 
vsz. fejbetűi szerint a versfők eredetileg a Geszti vagy Ladislaus 
Geszti (GEZTI) nevet rejtették, részben mivel az ének eleje vilá-
gosan valamely wegh puztasagh-ról emlékezik, melyet a hiányzó 
előzményekben kellett az írónak ismertetnie". (Középkori magyar 
verseink. 1921. 491.) Hogy mi volt ez az ismertetett végpusztulás, 
a r ra vonatkozólag csak sejtéseink lehetnek. 

Az eddig elhangzott sejtések mellé legyen szabad nekem i.s a 
magam feltevését hozzácsatolnom. Abból, hogy a töredék 5. vers-
szaka egy konkrét esetet említ („Pesthy Веке Ferencz zywe kett-
segeben, Ki az wendegh nepnek byzyk ereyeben, Thewrewk cza-
zart thewry hizelkedeseben, Minden ennekewel vetteth Bezede-
ben"), azt kell hinnem, hogy a LADISLAUS G betűket maguk-
ban foglaló elveszett versrész sem beszélt általánosságban a ma-
gyar nemzet végpusztulásáról. Azt kellene feltételeznem, hogy a 
kor magyarja nagyon jól ismerte Pesti Веке Ferenc esetét, mert 
különben ennek a versszaknak értelmét és jelentőségét nem ér-
tette volna meg. De történetíróink ma semmit sem tudnak erről 
az esetről. Ha olyan jól ismert lett volna, nem valószínű, hogy 
forrásaink hallgatnának róla. Mivel pedig a betűjelzés legalább 
tíz versszak előzményt enged feltételeznünk, másrészt pedig a 
reánk maradt töredék a lírai következtetést teljes egészében ma-
gában foglalja, az a feltevésem, hogy az előzmény, a versnek 
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voltaképeni főrésze ennek a pusztulásnak epikai elmondását fog-
lalta magában. A veszedelemnek szenvedő hőse Pesti Веке Fe 
rene lehetett, s ez az 5. versszak csak rámutatás a főrészben el-
mondott történetre. A versfőjelzés szokása sokszor többet vet fel, 
nemcsak a szerző nevét; nem lehetetlen tehát, hogy Geszty László 
verse is hosszabb volt, mint amennyinek a szerző neve sejteti. 
De akár hosszabb volt, akár csak tíz versszak veszett el, nagy 
valószínűségét látom annak, hogy epikai vers volt, amelynek 
csak ez a l írai hangú záradékja maradt reánk. Mert nem tudom 
elképzelni, milyen lírai rész előzhette meg a szerző lírai állásfog-
lalását teljesen kifejező töredék-részt. Legalább is azt kell el-
ismerni, hogy semmi ok sincs ellene, hogy ezt a verset epikai 
jellegűnek vegyük fel. Helye tehát nem a kor lírai, hanem epikai 
emlékei közölt van. 

De a reánk maradt töredék 2. és 3. versszaka is külön figyel-
met érdemel. A főurak hibái közül emel itt ki a szerző néhányat, 
azokat, amelyektől az ország jövendőjét félti. Ezek: az egyesség-
nek, egyenessógnek, a decretomok megtartásának, a dézsmaszol-
gáltatásnak, a vitézek megbecsülésének megszűnte. Korjellemző 
értéket adnak ezek a kis töredéknek. És ha meggondoljuk, hogy e 
panaszok között szerepel az is, hogy „Az dézsmát igazán kiszol-
gáltatnátok, Koroskint Istennek vele áldoznátok", a szerzőt ille-
tően is sejtenünk szabad, hogy — ha az egyháznak köteles dézsma 
megtagadását panaszolja — szorosabb kapcsolatban lehet ezzel 
az egyházzial. Világi ember aligha ütközött meg azon, hogy az 
egyház nem kapja meg a dézsmát! Az a szólás is, amelynek hu-
manista jellegét Horváth János emeli ki („Kereszténység vérti"). 
ide, az egyházi rend felé utal. Az Ür Isten ellen való háborgás 
felpanaszolása is érthetőbb ezzel a sejtéssel. 

Alszeghy Zsolt. 

Vörösmarty Mihály ifjúkori kéziratai. 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára 1933-ban 250 pen-

gőért megvette Hoinonnay Rezsőtől Vörösmarty Mihály i f júkor i 
kéziratait. Er rő l a Magyar Könyvszemle (Üj Folyam, 39. köt. 
1934. 116. 1.) is megemlékezett. A rendkívül érdekes kéziratköteg 
175 lapból, azaz 350 (12X 20 cm.) oldalból áll. Címlapján a költő 
kézírásával: Vörösmarty Mihál 1819. Egy romantikus társadalmi 
színdarab az első mű benne. 3 felvonás maradt fenn belőle s a 
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darab menetéből megállapítható, hogy csak az utoteó lapok vesz-
hettek el. (2—44. lap.) Ezután egy történelmi ,,nézőjáték" követ-
kezik, amelyben egy a „Tatár J á r á s után történt e»et"-et dolgozott 
föl szintén három felvonásban. (45—56. 1.) Míg az előbbi verses 
dráma, ez mindvégig prózában készült, s mint ilyen, Vörösmarty 
egyetlen teljesen prózában írt drámája . A kéziratnak legnagyobb 
érdekessége és értéke azonban a Zalán futásának első kidolgozása 
Árpád győzedelme a Titeli sikon címmel (57—118. lap). Az éposz 
első fogalmazása kb. 3000 sorból áll s az ismert Zalántói nagyrészt 
eltérő szöveget tartalmaz. A kézirat többi része töredékek sora: 
van egy hosszabb, négy énekes, hexameterekben írt hőskölte-
mény A boldog elhalásról (120—151), mely a török hódoltság ko-
rában játszik. A költemény A hűség diadalmának, első, erősen el-
térő fogalmazása. A következő töredék történelmi drámai mo-
nológ, melyet Szilágyi Mihály mond el a Világosi várban (152— 
154). Ezután jön az Ypsilon-háború első fogalmazásának egy kis 
töredék részlete (156—157) és T. Czinke urnák című verskonceptus, 
majd egy címnélküli vers a midandóságról és egy fordítási rész-
let következik a III. Richárdból (165); utána tízsoros fordítás 
van az Iliáshól eredeti versmértékben (173). A füzetet egy Az 
álomból hosszasan jósló Bodorról c. epigramma zárja, melyet 
teljes egészében itt közlök: 

„Almadót hímezvén, ugyan abból jóslani szoktál 
Mind eddig, s bátran arra ügyelni merél. 

Most ébren mondád, Bodor, hogy nem fogsz ma felelni 
És jót, mert tsak ugyan sziik vala a felelet." 

A kéziraton Vörösmarty több évig dolgozhatott, erre enged 
következtetni az is, hogy a drámák kézírása sokkal kiforratlanabb, 
mint az Árpád győzödelmeé. Az irodalomtörténeti jelentőségű 
kézirat teljes szövegét a Régi Magyar Könyvtár fogja közölni. 

Kozocsa Sándor. 

Ady Endre ismeretlen emlékkönyv-verse. 
Kiadatlan Ady-vers ma már — az Ady-Múzeum két kötete 

után — kevés lehet. Ezért ragadtam meg az alkalmat, amikor 
arról értesültem, hogy Ruszka György mérnök ú r (Hajduhadház) 
egy korai Ady-reliquiát őriz. Tőle kaptam meg az értékes emlé-
ket, amelyért e helyen is fogadja hálás köszönetemet. A 14 soros 
emléket Ady „Gizikének emlékül" írta s az nem más, mint költe-
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mény prózában. Az emlékkönyv tulajdonosa Ruezka György úr 
édesanyja, Virágh Gizella, Ady legbizalmasabb barát jának, Vég 
Miklósnak volt az ideálja. Ady Zilahon tett érettségit s itt gyak-
ran megfordult Virághék házánál. 1896 szeptemberében, amikor 
az emléksorokat írta, már debreceni joghallgató. Még utoljára, 
szeptember 1-én azonban Lajoe öccsét elkísérte Zilahra (Ady 
Lajos: Ady Endre. Bp., 1923. 43—44. L), mert édesanyjuk más el-
foglaltsága miatt nem mehetett el. Ady Endre így még ott töl-
tött egy hetet s 7-én utazott tovább Debrecenbe. Ez alatt a hét 
alatt írta az emlékkönyv előzéklapjának belső oldalára a követ-
kező sorokat, amelyek alá már büszkén í r ta D[iósadi] Ady Endre 
j fog] hallgató : 

4 

Gizikének emlékül! 

Virággal i l latos éjnek szívbűvölő hatalma. 
Az égi boldogság a földön, 
A por szívnek nemes lüktetése: 
Ez a szerelem! 
Szavára hal lgatni égi parancs. 
Boldogsága túlvi lági kéj. 
Kínjait tűrni édes fájdalom! 
Csak játsaani szívekkel 
Ne akarj soha! . . . 
Mert ez vétek a természet: 
az Isten ellen! 
Ki szívekkel játszik, nem nő, 
Hanem a Sátán leánya: 
akit megvet az igazi, nemes szív. 

igaz barátja 
Zilah, 96. Szept. D. Ady Endre jhallgató. 

A kis emlékvers Adyra két szempontból is jellemző: a tiszta 
világnézetre, amely a sorokból megnyilatkozik, másodszor arra, 
hogy büszkén teszi neve elé predikátuma első betűjét. 

Kozocsa Sándor 


