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VERSEGHY MINT DAL- ES ZENESZERZŐ. 

Az 1790. esztendő fordulópont a magyar müzene történetében. Voltakép 
ekkor jelennek meg először Magyarországon kóták, ekkor kezd a muzsika 
szélesebb rétegekben tért bódítani, ekkorra esik a magyar műdal történetének 
kezdete. Azoknak a rétegeknek, amelyeket a magyar ruépdal zeneileg ki nem 
elégített, tehát a nemességnek és a polgárságnak, szükségük volt magasabb 
zenei követeléseket kielégítő müvekre. Magyarországi komponista azonban 
nemcsak ebben az időben, hanem ezelőtt is elenyészően csekély számban 
akadt, és akik itt működtek, azok is többnyire németek voltak. így termé
szetes, hogy Magyarországon javarészt német műdalok terjedtek el — vagy 
legalább is német szelleműek. Érthető ennélfogva az is, hogy a muzikális 
Verseghy német dalok terjesztésével akart a magyar mítdal-hiányon segíteni. 

Ez a szempont vezérelhette az első hangjegyekkel ellátott llárzisésKloé 
c. dalának kiadásánál.1 A muzsika szerzője Steffan,- s a dal német eredetije 
megjelent annak — a már múlt közleményemben3 is említett — gyűjteményé
nek4 I. kötetében (20. sz.) Das unverhofft geschlossene Liebesbűndnis zwischen 
Thirsis und Chloe címmel. Verseghy költeménye nein szigorú fordítás, hanem 
átdolgozás. A trochaikus sorokból álló vers külső alakját Verseghy természetesen 
híven átvette, csupán a dialógusok beosztásán változtatott: a szerepek nála 
versszakonként változnak, az eredetiben pedig a versszakokon belül (Thirsis 2 
sor, Chloe 4 sor). A megindulása mindkét költeménynek azonos. 

TJdrsis. Thirzis.' 
Mädchen lass dich doch bewegen, Lyánka! utat szerelmemnek 

Räum einmal dein Herz mir ein. Nyiss már egyszer szívedbe; 

Chloe. Klóé. 
Nein in diesen losen Tagen, Nem lobbannak bölts leányok 

Müssen Mädchen kluger seyn, (Szapora szerelmekre.) 
Allzu schnell, Hevesség, 
Schlägt leicht fehl. nem hívség. 

Verseghy költeményének másik két strófája sem önálló tartalom szempontjából.6 

Ezt követi első nagyobb kótás gyűjteménye: Rövid értekezések a' rmisiká-
ról. Bétsben 1791. Az énekei mellé adott kóták természetesen mind már ezt 

1 Megjelent a kassai Magyar Museum I. kötetének 2. negyedében 
1788—89. (Voltakép 1790 elején) 188—189. 1. 

a Joseph Anton Steffan (*1726—fl797) V. ö. Pollak-Schlaffenberg: 
Die Wiener IÁedmusik von 1778 bis 1789. Studien zur Musikwissenschaft. 
V. 1918. 100 — 101. 1. Nem áll meg Bartalusnak az a föltevése, hogy akár ö, 
akár Rafael Magyarországon jártak (Magyar Orpheus 1839. Előszó 13.1.) 

a IK. 1924. 46. 1. 
* Sammlung | Deutscher Lieder j für das | Klavier. | Von | Herrn Joseph 

Anton Steffan, k. k. Hofklaviermeister. | Erste Abtheilung | Wien bey Joseph 
Edlen von Kurzböck. 1778. 

5 Ugyanerre a dallamra írta Verseghy Dámon és Rozílis c. költeményét 
(Magyar Aglája. 1806. 214—215. 1.) 
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megelőzőleg napvilágot láttak — német szöveggel. Ez Verseghy dolgozás-
módjára jellemző : először a dallam — azután a szöveg. Kitűnik ez különben 
Kreskay Imréhez 1780. IX. 7-én írott leveléből, ahol azt mondja, hogy ö 
«sokkal tanátsosabb»-nak tartotta «verseket Ariara, mint Ariat versekre» 
szerezni. Ezzel azt akarta elkerülni, hogy azokban a sorokban, melyek csak 
szótagszám tekintetében egyeznek meg egymással, ,de a bennük előforduló 
szavak hossza nem egyforma, «szó-szaggatás» álljon elő.1 

A dallamok szerzőit Verseghy csupán ebben a gyűjteményében jelzi, 
Az első — Laura c. — dal szerzőjéül a már említett Steffant nevezi meg. 
A dalt valóban megtaláljuk Steffan előbb idézett gyűjteményének negyedik részé
ben (1872—6. sz.).2 Az eredeti címe: Das Mädchen am Ufer,s szövegének szerzője 
Herder. A költeménynek e forrására már Gálos is rámutatott.s Az a tény 
hogy a dallamot a Gálos említette szöveggel együtt megtaláljuk Steffan 
1782-i gyűjteményében, megcáfolja Pukánszky Bélának azt az állítását, hogy 
a Lilla c. költemény teljesen öntudatlan utánzás eredménye,4 és hogy Herder 
népdaí-gyüjteményének 1778—79. kiadását használta Verseghy.5 

A Rövid értekezések második dala: Tliirzissirja felett, ha nem is 
fordítása — mint ahogy eddig véltük (IK. 1924. 48. 1.) — Haydn dalszövegének, 
mégis tartalmilag annak hatása alatt áll, legföljebb a szerepeket cserélte föl 
Verseghy: Haydn Trost unglücklicher Liebe c. költeményében az elhunyt 
kedvesét siratja a költő. Verseghy költeménye alakilag azonos Haydn szövegé
vel : mindkettőt 8 soros-negyedfelesekkel váltakozó hármas jambikus sorokból 
álló versszakok alkotják. 

A gyűjtemény harmadik dalát, ÄNefelejts címűt, nem állott módomban 
egybevetni Rafael eredeti dalával, mert ezt még nem tudtam megtalálni. 

A negyedik dal — ASzabadság — azonban hü fordítás. Az eredeti, 
Gold'ne Freilteit c. dal, Steffan említett gyűjteményének II. kötetében jelent 
meg (1779—16. sz.).3 A fordítás ellenőrzéséül iktassuk ide az eredetit és 
Verseghy költeményét. 

Gold'ne Freiheit, gold'ne Freiheit! Legnagyobb kints a'szabadság! 
Völker kaufen Dich mit ihrem Blut, Vérrel szerzik azt a nemzetek; 

Gold'ne Freiheit, gold'ne Freiheit! én is benned, szép szabadság ! 
||: Dubistimmcr^auchmeinschönstesGut. |j: véghetetlen:||kintsettisztelek 

1 Közli Gorzó Gellért is. Adalékok Verseghy Ferencz életéhez és költésze
téhez. IK. 1914. 470. 1. 

3 Újabban megjelent a Denkmäler der Tonkunst in Osterreich sorozat 
Das Wiener Lied von 1778 bis Mozarts Tod c. (54. sz.) kötetében. Wien 
1920. 24—25. 1. 

3 Verseghy forrásaihoz. EPhK. 1912. 64.1. 
* Pukánszky Béla: Herder hazánkban. I. Herder és a népies irány. 

1918. 60. I. 
5 I. m. 61. I. Ellene mond ennek az állításnak az a körülmény is, 

hogy egyedül Steffan gyűjteményében hangzik így az I. versszak 4. sora 
(szemben az eredetinek 4. sorával: Was murmelst Du, Strom, der mich 
murmelnd verlässt): Was murmelst Du, Waldstrom, der mich schnell verlässt. 
Ezt Verseghy így ültette át magyarra: melly gyorsan el-hordgya előlié 
vizét (illetőleg: melly zúgva gyorsíttya elöre vizét — Magyar Aglája 1806.189.1.) 

« 
ö V. ö. Denkmäler der Tonkunts in Osterreich id. kötetével 17—18.1. 
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Nicht die Gnadenbiick'der Fürsten, 
Nicht der Helden Ruhm, 

Nicht die Kronen aller Welten 
||: Nähm'ich gern darum, :'| 

J|: Aber liebe Doris gönne, :\ 
|j: Nur ein Mäulchen mir, :{| 

Und ich opf re wonnetrunken 
||: Meine Freiheit dir. :|| 

A' királyi bíborokkal 
fel nem váltanám ; 

a' világot minden jókkal 
||: néki áldoznám. :Jj 

l|: Add, szerelmes Laura! nékem: 
||: a' te szívedet, :|| 

's ím legottam eltserélem 
;|: e' nagy kintsemet. ".I1 

Fordítás a Thirzis és Laura c. V. dal is. Az eredeti — Steffan Thirsis 
und Phülis c. dala — 1778-ban jelent meg.2 A költemény szerzője Christian 
Felix Weisse : ez az első verse, mely magyar fordításban is megjelent.8 

Thirsis. 
Mädchen, willst du mir's gestehen ? 

II: Neulich küsste Lykas dich. :|l 
Aus dem Busch jj: hab ich's gesehen, :jl 

||: und das ist mir ärgerlich. :|| 

Phülis. 
Und warum ? das mocht' ich wissen! 

||: Stßrt dich dies in deiner Ruh ? :'{| 
Denkst du denn, |i: nur du kannst küssen ? 

jj:01 er küsst so gut als du. :||s 

Tliirzis. 
Lyánka! valld ki Kedvesednek 

II: tegnap Dámon meglopott ?:[] 
Láttam én azt ||: a' bokornál, :||4 

|j: 's lelkem szinte borzadott. :|| 

Laura. 
'S azt irigyled a' lepkének, 

||: hogy virágod illette ? :)] 
Mint ha lopni ||: tsak te tudnál! :jj 

j|: Tsókol Dámon úgy mint te. :|| 

A gyűjtemény utolsó számát: Thirzis űzenettye c. dalt Steffan gyűj
teményéből vette Verseghy.6 A költemény forrása : Ramler Blumenleseiében 
(II. köt. 1774. 36.) levő An die Westwinde c. versre már Császár rámutatott.7 

E költemény valóban Steffan dalszövege. 
Időrendben Verseghy ABó'sához c. költeményének — Császár által nem 

említett — dallammal ellátott kiadása következik Kármán Urania]^ III. 
kötetének 217—218. lapján (1794.). Erről a költeményről, mely — mint a hat 

1 Ezután ismétlődik s az első versszak, a három szakaszos dalfortna 
«maggiorew-ja. Csonkán, asszimetrikusan közli Bartalus is {Magyar Orpheus. 
1869. 19—20. L), Császár Elemér is (Verseghy F. kisebb költeményei. Régi 
magy. könyvt. 24. 1910. 78. 1.) 

2 Sammlung Deutscher Lieder . . . Erste Abtheilung. Nr. 11. 
3 V.o. Császár Elemér: A német költészet hatása a magyarra a XVIII. 

században. 1913. 120.1. 
4 Érthetetlen, hogy Verseghy mindkét strófa 3. soránál csupán négy 

szótagöt ismétel. így természetesen vagy a dallamnak egy hangja marad 
megfelelő szöveg-rész nélkül, vagy pedig előáll Kreskayhoz írott levelében 
említett «szó-szaggatás» (lop-|j:ni tsak te tudnál. :||) 

5 A költeményt lásd Weisse Kleine lyrische Gedichte I. Theil, Wien, 
1793. kötetében (104. 1. — Die Eifersucht címen). Itt jegyezzük meg, hogy 
Fillisnek panaszi c. költeménynek (Mi a 'poézis és ki az igaz poéta? . . . Buda, 
1793. — 76-78. 1.) forrását, a Klagen c. verset, Weisse írta (i. m. 92-94 . 1.). 
A vers Ramler Blumenlesejéhe (VI. 1780. 7. sz) — mely munkára Verseghy 
hivatkozik i. müvében — nyilván egy korrábbi, előttem ismeretlen kiadásból 
került. 

« I. m. I. Abtheilung Nr. 21. 
7 Verseghy F." kisebb költeményei. 347. 1. A német költészet hatása a 

magyarra. 1Í3. 1. 
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megelőző költemény, szerző neve nélkül jelent meg — azt tartották, hogy 
Csokonaié.1 Pedig ezt a verset Verseghy írta: erre Harsányi és Gulyás 
mutattak rá.3 A dal komponistája ugyancsak Steffan, és megjelent idézett 
gyűjteményének IV. részében (1782.-Nr. 2.).3 A költemény forrására, Ramler 
Blumenlese] ében levő An die Mose c. versre, (IV. köt 20.) maga Verseghy 
mutatott rá.* 

Verseghynek egy harmadik — a zirci apátsági levéltárban lévő — 
kéziratából közöl Madarász Fggy Nemes Jérczéhez c. költeményt, melynek 
keletkezését a 90-es évek első felére teszi.5 A költemény nem Verseghytöl 
való, szerzője Kresznerics Ferencz, aki azt 1809-ben írta. Kresznerics kéziratos 
müvében6 található a vers, melyhez bevezetésül a következőket írja : 

Meg fejtő Jegyzés. Ez, a'ki itt le iratik PALOCSAI Anna kis Aszszony, 
, ki is a'közelgö Francziaktúl tartván Kőszőgrül szorgalom'szekerén (cárra 
diligentia) egész Tömösvárig egy húzómban futott, Szombathelyen még a* 
diligence késett, bé téré Fö Tdö Nagy József Préposthoz, de ezt otthonn nem 
találta, hanem vélem szóllott, meg szántam a' szemérmes Szüzet, és ezen 
[két]7 énekkel akartam emlékezetét fenn tartani, mellyet Verseghink forte 
piánóra is alkalmaztatott. A'Francziák elmenetele után ismét azon módon 
viszsza tértt TÖmös várról Köszögre. Meghaltt mint hajadon 1823 Köszö-
gön, és ott a' köz temetőben lévő família' kriptájában tétetett le illyen föl 
írással. Hic jacet Praenobilis Domicella Anna Palocsay, obiit 19 Jun. 1823. 
aetatis 29.8 

Tehát Verseghy gyűjteményébe úgy került be a költemény, hogy a 
dallam az ő szerzeménye. Az a körülmény, hogy Kresznerics 1809-ben írta 
költeményét, kétségtelenné teszi azt, hogy Verseghy kéziratos gyűjteményének 
összeállítását nem fejezte be 1806-ban, mint ahogy Császár gondolta.9 

Az 1806-ban megjelent Magyar Aglája — hangjegyekkel eltátott — 20 
dala közül múlt közleményemben (IK. 1924 46—49. 1.) 7-röl kimutattam, hogy 
apokrif (Borishoz, Ä Válogató, Czidli [Dámon hát csak elfelejted], Klárihoz, 
Thirzis sírja felett, Mozilishoz, Lilla). Kettőről azt állítottam, hogy 
népies eredetű dallam (Ä haldokló leány, Örzsike). Ezt a fölsorolást 

1 Toldy F.: Összegyűjtött munkái. II. köt. 1868. 157. 1. 
2 Harsányi István és Gulyás József: Adalékok Csokonai költészetéhez 

a sárospataki könyvtárból. IK. 1917. 76. 1. 
s V. ö. Friedlaender:. Bas deutsche Lied im 18. Jahrhundert. I. 2t 

1903. 318.1. A dalt Bartalus is közölte (Magy. Orpheus 24—25.1.) a komponista 
megnevezése nélluil. 

4 Mi a poézis? ... 1793. 71. 1. 
5 Verseghy F. kisebb költeményei. Régi magy. könyvt. 24. 1910. 

112—113. 1. 
0 Egyetemi könyvtár. Ms. H. 35. 
7 A kötetben az említett Eggy Nemes Jérczéhez c. költeményén kivül 

van egy másik is, hangjegyekkel, mélyet Kresznerics ugyanebből az alkalomból 
szerzett: Útravaló midőn a"28dik számú lovas Kakasok kiköltöztek Szombat-
helybül 18dik Novemberben 1809. hevenyében készült. Szilasy János: 
Kresznerics Ferencz életében (Tudományos Gyűjtemény 1832. VIII. köt. 34. 1.) 
csak az utóbbiról tud, közli is a költeményt. 

8 Kresznerics i. m. 8 (számozatlan) 1. 
9 Verseghy kisebb költeményei 358.1. 
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kiegészíthetjük az itt következő számokkal, amelyek egytől egyig Steffan 
szerzeményei: 

Az Aglája negyedik — hangjegyekkel ellátott — Ä Szeretö'boldogsága 
c. dalát1 megtaláljuk a Sammlung deutscher Lieder IV. részében (1782. Nr. 10.)2 

Hogy a két költemény rokon, azt már Császár megállapította.3 

A Dámon és Rozilis-c. vers dallamáról Verseghynek a kassai Magyar 
Museumban megjelent Thirzis és Klóé c. dalával kapcsolatban beszéltem. 

Ä korosabb Szépség c. költemény dallamát4 is megtaláljuk az előbb 
említett gyűjtemény I. kötetében. (1778. Nr. 2.) Das seltsame Mädchen c. dal 
szövege esak külső formában egyezik meg Verseghy költeményével: jambikus 
sorokból álló versszakokban a rímelhelyezés ugyanaz, mint a német köl
teményben. 

A következő (hetedik) Eggy Álom c. ének dallamát5 is megtaláljuk a 
gyűjtemény második kötetében (1779—20 sz.). Itt megint kimutatható a német 
dalszöveg hatása Verseghy költeményére, különösen annak első kidolgozására.0 

A három strófából álló német eredetit Verseghy négy szakas*zú verssé 
bővítette ki. 

Der Traum. 
1. 

Vom Bachus eingeschläfert, 
0 Doris! träumte mir 

Von Lalage, von Kloris, 
Und Engel, auch von dir. 

Auf meiner Füsse Spitzen 
Lief ich dir leise, nach, 

Ich wollte dich erhaschen 
Und plötzlich ward ich wach. 

Eggy Álom. 
1. 

Székemben el-szunnyadván 
0 ! Doris ! álmodtam 

(hogy virágok közt járván 
véled mulatoztam.) 

2, 
Lábam hegyén tsendesenn 

lépdeztem utánnad. 

1. Éppen mint hozzád értem 
3. álmomból felserkentem 

0 Traum von kurzer Wonne! 
Könnt er nicht langer seyn ? 

Ich will nur wieder trinken, 
So schlaf ich wieder ein. 

Ü ! Álom ! nem lehettél 
hoszszabb egy fertállyal 

(tudván, mit irigylettél 
hogy nem lesz valóval.) 

Steffan Stella c. énekének dallamára'' 
költeményét.8 A jambikus sorokból álló 
egyeznek meg. 

alkalmazta Julis a' tánczban c. 
strófák csak külső alakjukban 

1 Aglája 212—213. 1. 
3 V. ö. Denkmäler d. Tonkunst in Österreich id. kötetével 27.1. 
3 Verseghy kisebb költ 375. 1. 
4 Aglája 215—216. 1. A' magyar karfásnak részént Aglájábúl vett, 

részént újjonnan szerzett énekei II. szakasz, Pest, 1807. 8-10. 1. 
* Aglája 216—217. 1. Hárfás 11- 1. 
6 A zirci apátság levéltárában. V. ö. Verseghy kisebb költ- 378.1. 
7 Sammlung Deutscher Lieder I. 1778. Nr. 17. 
8 Aglája 2Í8-219. 1. 
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A Laurához c. költemény (Töltsük Laura! kedveinket . . .) dallama1 

a Sammlung Deutscher Lieder II. részéből való (1779—No. 10.). Verseghy 
költeményének csupán a harmadik strófája eredeti, ami indokolatlan a három
szakaszos dalforma esetében: az eredetiben az első ismétlődik. 

Aria. Laurához. 
Mina, komm, komm, mich zu lieben, Töltsük Laura! kedveinket; 

[|:Lenz, um Lenz entflicht, :|| j | : múlnak napjaink. :|| 
|i: Ách wer weiss :l| ob noch ein Frühling jj: Holnap tán :|| már esteinket 

||; Mina ! :j| fur uns blüht. ||: fűzik :|| sorsaink. 
Sieh' das Blümchen, f: das im Thale rjj Nézd a' rózsa, |j: melly kertében : 

Thau am Morgen trinkt, tegnap csillogott, 
]j: Wie es unter einer Sichel ]]:a' kegyetlen dél' hevében 

Hilflos niedersinkt. :j| már elhervadott. :|j 

Steffan szerzeménye végül a Klárikához1 c. költemény dallama is.3 

A dalt a Sammlung deutscher Lieder I. részében találjuk meg, Steffan e 
dalát Gleim Das Hüttchen c. versére írta. A magyar költemény fordítás 
voltára már Gálos rámutatott.4 

Halmy Gyula fölületes munkája5 nyomán Császár Verseghy kompozíciójá
nak tartja Faludi Ferencz Remete c. megzenésített költeményét,6 mely a 
Révai Miklós hagyatékából származó gyűjtemény7 102. darabja. Verseghy 
nevét valóban ott találjuk ceruzával bejegyezve a kéziraton — de az írás 
Erdélyi Páltól ered, aki a kézirat katalogizálásakor tévesen Verseghy t a költemény 
szerzőjének, nem pedig — ahogy Halmy gondolta — a dal komponistájának 
tartotta.8 

Az említett két népies eredetűnek látszó dalhoz hozzávehetünk egy 
harmadikat, az Aglája utolsó, hangjegyekkel ellátott dalát: a Krisztinkát 
{238—239.1.) Ez a dal — miként A' haldokló Leány és az Örzsike is — voltakép 
a hangsúlyos verselés elvei szerint készült. A dallamnak egy töredékét, a 
versszaknak mintáját, megtaláljuk Pálóczi Horváth Ádámnál0: 

270. Töltött galamb, és kutya czomb. Krisztinket. 
Ej haj ! mitsoda ? Haj ! melly boldogok 
Leányoknak vatsora, hü karjában a'napok 

Töltött galamb'czombja : érzékeny mátkának! 

Ej haj ! mitsoda ? Eggy kéj életem, 
Legényeknek vatsora móta hűmnek ösmerem 

Tarka kutya ezombja. szivét Krisztinkának. 

1 Aglája 221—225. 1. 
3 Amott a' hegynek zöld töveim. . . 
3 Aglája 230-232. 1. Hárfás L szakasz, 1807. 12—13. 1. 
4 Verseghy «Klárikához» c költeményének forrása. EPhK. 1913. 

710—711. 1. 
s Vérségi Ferencz élete és munkái 1891. 63. 1. 
6 Verseghy Ferencz élete és müvei 1903. 257.1. 
' Nemzeti Múzeum könyvtára Quart. Hung. 1310. 
8 Verseghy nevét a katalógusban is a versszerzök — Nemes György, 

Berzsenyi, Strokay, Horváth Á., Ferenczy János stb. — nevei közt olvassuk. 
Faludi neve itt sem szerepel. , 

9 Horváth Ádám : O és Új mintegy Ötödfél száz Énekek. . . 1813. 223.1. 
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Egy — az Aglája kiadását megelőző — népies eredetű dallamra, a 
poéta kántor Rikóti tréfás búcsúztatójára (Bikóti Mátyás 1804. 187. 1.), 
melyet Császár Verseghy első megjelent kompozíciójának tart,1 Fabő is, 
Kodály is figyelmeztet.2 

Nem lesz nehéz ezek után az itt meg nem említett dalok között is 
a szelekciót végrehajtani és Verseghy valódi kompozícióinak jegyzékét 
Összeállítani. 

Előre is meg kell állapítanunk minden eddigi nézettel szemben,3 hogy 
Verseghy nem volt tanult muzsikus. Nem részesült olyan alapos zenei 
kiképzésben, mint kortársai közül Spech János vagy a tolnai születésű Fusz 
János. A kísérettel ellátott dalait monotonia jellemzi, harmonikus funkcióinak 
változatossága minimális, úgyszólván a tonikára és a dominánsra szorítkozik. 
Sőt sokszor a legszükségesebb funkciókat sem ismeri fel.4 A primitív és 
esetlen kíséret mindig merev akkordokból vagy akkord-fölbontásból áll. 
Hangzásbeli szépséggel nem igeri törődik; különösen bántóak a kíséretnek 
mély régiókban mozgó szükfekvésü akkordjai. 

Apokrif dalainak ez a föltűnően nagy száma keltette azt a téves nézetet, 
hogy kompoziciói általában német szelleműek.5 Kétségkívül látjuk nyomait 
a bécsi műdal beszivárgásának, különösen Ányos Venus panaszi, Vulcanus 
férje ellen c. versére írott dalában,6 melynek dallammenete, modulatorikus 

beosztása 
[Via 

; V I G : V V 
2 4 2 4 

/lG /8 
G: V I 

2 4a' négy négytaktusos perió

dusok — teljes szimmetria) egészen német. Változatosság ritmikájábannem igen 
van, de ez nem annyira őreá, mint inkább korára jellemző. Csakúgy, mint a 
pozsonyi Tost Ferencz,7 a virtuóz triász (Lavotta, Bihari, Csermák) kompozíciói
ban, nála sem találunk háromnegyedes taktust,8 kivéve az egy A' Ne felejts 
c. dalt (Aglája — 229—230. 1.) — e költeménynek eredeti, Rafael szerzetté 

1 Császár E.: Verseghy F. élete és müvet. 1903. 257. 1. 
2 Fabó Bertalan : A magyar népdal zenei fejlődése. 1908. 497—8. 1. 

Kodály Zoltán: Argirus nótája. 1921. 4. 1. 
3 Bartalus: M. Orpheus. Előszó. 4. 1. és Baumgartner Alajos (1. Császár : 

Verseghy F. élete. 12.1.) 
4 L. A'Nef elejts c. éneket (Hárfás I. szakasz 8—9.1.), ahol dilettantikusan 

(és nem orgonapontszerüleg vagy dudát imitálandó) egy teljes zenei 
perióduson át tonikán áll. 

5 Négyesy László : A mértékes magyar verselés története. 1892. 256.1. 
Seprődi János: Emlékirat a magyar zene ügyében. 1906. 6 s k . lk. Seprődi 
egyenesen Verseghynek a magyar zene ellen indított háborújáról beszél! 

8,Kreskay Imréhez írott levelében (V.o. Gorzóközlésével. IK. 1914.471.1.). 
7 Douze Nouvelles Danses Hongroises pour le Piano Forte compo-

sées . . . par Francois Tost Premier Musicien de la Ville de Presbourg (3 
füzet — 1795. körül — V. ö. Rothkrepf Gábor : A'Magyar Muzsika Története. 
Tud. Gyűjt. 1829. III. köt. 84. 1.) 

8 Természetesen az u. n. Veszprém-megyei nótákban sincs nyoma a 
a/4-es taktusnak (Magyar nóták Veszprém vármegyéből- Fortepianora alkal
maztattak Ruzitska Ignátz által... Fogás — 1823—1832,135 darab 15 fogásban.) 
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dallamát1 az ötödszöri kiadás alkalmával fölcserélte saját melódiájával. 
Felütéssel ritkán él, mindössze kétszer: a föntebb említett Venus panaszi 
és A'Nefelejts c. énekeiben. 

Verseghy dalai — zenei mintáihoz hiven — nagyrészt strofikusak, 
csupán k< ttő teljesen átkomponált: Eggy kemény szívni Széphez2 és Az 
elhagyott Leány3 Az első formai szempontból teljesen laza '(|:-A:|| B ||:C:(1 
D | | , hangnemi kitérésnek még nyoma sincs az egész dal keretén belül, 
minden egyes szakasza — véj. e felé szinte már tűrhetetlen pontossággal — 
az alaphangnem egész záradékán végződik. Dalai között határozottan ez a 
leggyö gébb. Jobb Az elhagyott leány c. éneke,4 melynek formális struktúrája 
rondó-szerü (|: A :|| BA ||:C:|| A,^ ' | | : A :|| BA|J). Harmóniai szempontból is 
egységesebb : ebben nincsenek a talán régebbi keletű előbbi dalra oly jellemző 
akkordikus eltolódások (T-Sp). A melizmatikus, kevéssé énekszerü vokális 
szólamára, kétségkívül rányomta a maga bélyegét a XVIII. és XIX. század 
fordulóján a hegedű technikájából kinőtt új magyar instrumentális stilus 
uniformizáló sallangjaival. 

b. kritériumok alapján •*- a már múlt közleményemben említett Búcsúzás 
(Nem tarthat itt, a'mi tenyészik) c. dalon kivül, melynek eredetét nem tudtam 
minden kétséget kizáróan megállapítani5 — nem lartom Verseghy kompozí
ciójának akövetkező, gyakorlott tollal megírt, egyszersmind teljesen magyartalan 
két dalt: Búcsúzás a'Músáktúl (Aglája, 212.1.) és Búcsúzás (El ne felejts.. .)a 

Végül álljon itt Verseghy autentikus kompozícióinak jegyzéke : 
1. Venus panaszi, Vulcanus férje ellen* \ . 
2. £ megagott világ-fiának emlékezete / Ányos Pál verseire - 1780.? 
3. A! N efelejts-Aglája 1806, Hárfás I. szakasz, 1807.9 

4. Eggy kemény szívű Széphez— U. o.10 

1 Bövid értekezések a' musikáról 1791. III. 
2 Húrfás I. szakasz, 4 — 5. 1. 
8 Hárfás II. szakasz, 4 - 7 . I. 
4 Sághy Pere ii ez: Verseghy Ferencz'Maradvánnyal és élete c müvében 

(1825. 130-132.1.) 
6 Himmel valamennyi dalát még nem állott módomban átnézni. Mátray 

idézett állítása (Tud. Gyiíjt. 1829. III. k. 79. Li valós zínünek tartom, minthogy 
Himmel daljátékai nálunk igen népszerűek voltak, söt dalai — fordítással — 
m îr is jelentek (pl. Imád,ág a' hadban {Gebet während der Schlacht— 
Kriegslieder der Teutsrhen — 1813] igaz Samuel Hébéjében — 1821). 

6 Aglája 236—238.1. Galos is, — aki a költemény német forrását meg
találta Binder is Verseghy szerzeményének tartotta. (Gálos: EPhK. 
1913. 59. 1., Binder Jenő: Alfred de Müsset egy költeményének forrává* U. o. 
641. 1.). Gains Kari Junghans dallamával, Binder a Kazinczy említette 
[pseudo] mozarti énekkel (Aglája bírálat — 1809.) hasonlítván össze, jutott erre 
az állításra. A megvizsgált dallamok inkoiiüruenciája nem bizonyít Verseghy 
szerzősége mellett, rgy népszerű szövegn. k számtalan met zenésítése lehet. 

7 Jankovich Miklós II. gyűjteményéből való Magyar Énekek c. kézir-tt. 
Nemzeti Múzeum könvvtára. Quart. Hung. 177. Közli Gorzó Gellért id. dol
gozatában. IK. 1914. 471—472.1. , . l} 

* Gorzó közlése nem pontos (6. ütem helyesen: J18 . ',fl 8. ütem: V8 

szüVt, spinet, » « j e l * hiányzanak). 
• Közli Bartilus (Magy. Orpheus — 48—49. 1.) 

10 Bartalus i. m. 45-46. 1. , 
Irodalomtörténeti Közlemények. XXXV. 18 
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5. Bacchus' dicsérete — IL o. 10-11.1.* 
6. Ä haldokló Legény — Hárfás II. szakasz, 1807. 2-3.1.8 

7. Az elhagyott Leány — U. o.8 

8. Eggy Nemes Jérczéhez, midőn a'vadkakasok elől elröppent] „ Kresznerics 
9. Útravaló midőn á'28dik számú lovas Kakasok kiköltöztek) — ISÜ9* 

Szombathelybűi. 
Verseghyre vonatkozó kutatásaink negativ eredménnyel végződtek: 

harminc neki tulajdonított szerzemény közül csak kilenc bizonyult valódinak. 
Nem hisszük, hogy megnövekednék számuk, még ha a Bogisich említette 
A' Parnassus hegyén zengedező magyar musának szózati, melyeket egybeszedte 
egy Hazafi tulajdon mulatságára 1781. esztendőben c. rejtélyes kézirat6 

előkerülne, mert a XVI—XVII. századi versek6 inkább idegen dallamokra 
alkalmazottaknak látszanak. 

MAJOR ERVIN. 

» I. m. 49—51. 1. 
2 I. m. 54 -55 . 1. 
s I. m. 67 60. 1. 
4 Kresznerics kéziratos művei. Egyet, könyvtár Ms. H. 35. 
6 Bogisich Mihály: Magyar egyházi népénekek a XVIII-századból 

1881. 40—46.1. 
6 Császár: Verseghy F. élete és müvei. 1903. 27. 1. 


