
206 GULYÁS JÓZSEF, MAJOR ERVIN, TÍMÁR KÁLMÁN 

baját jelenté előttünk, hogy a maga kedves Testvér Báttya Tiszteletes Csorna 
Sándor Uram Akadémiákon lévén, irta levelében Gábor öttsének, ba valami 
kevés pénzel segíthetné. De nem lévén Csorna Gábor ö kegyelmének egyébb 
módgya benne, hogy kedves testvérbáttyán segíthessen, hanem a Papolez felől 
való határban... hat vékás szántó földe, ezen szántó földet zállogjára által 
adá Tiszteletes Jantsó Simon Vramnak 100 német forintokban... vératyafiai 
(Götz János és Csórja Sigmond) ellent nem állottak.» Még 1830. május 31-i 
dátum szerint is bírta Nagy Tamás és Dants Juliánná. Aláírva Csorna Gábriel 
s Getse Mózes. Egy másik pótlék szerint 1847-ben újból megújítják az egyez
séget. Az aláírók közt Csorna János is szerepel. Tehát Csorna Gábor a test
vére megsegítése céljából elzálogosított földet nem tudta többé visszaszerezni. 

GULYÁS JÓZSEF. 

ADALÉK VERSEGHY KÖLTEMÉNYEINEK 
FORRÁSAIHOZ. 

Verseghyre vonatkozó forrástanulmányaimhoz — melyek az IK. 1924. 
évi I—II. és 1925. évi III—IV. füzetében jelentek meg — kiegészítésül teszem 
közzé a Búcsúzás c. (Nem tarthat itt a' mi tenyészik... kezdetű) versének1 

forrását. Mátraynak az az állítása, hogy a költemény «németből van fordítva. 
Melódiája esmeretes, 's Himmel szerzése»,2 megfelel a valóságnak. Himmel 
szerzeménye Schottnál jelent meg Mainzban; címe: Gesellschaftslied, szö
vegét Kotzebue írta. Először a Der Freimüthige 1803 februári füzetében 
látott napvilágot. Alább adom párhuzamosan Kotzebue eredetijét és Verseghy 
fordítását. Verseghy költeményének 8. strófája eredeti. 

Es kann schon nieht alles so bleiben Nem tarthat itt, a' mi tenyészik, 
Hier unter dem wechselnden Mond ! hol.minden sírjába siet. 

Es blüht eine Zeit und verwelket, Virágzik, 's azonnal enyészik 
|j: Was mit uns die Erde bewohnt. :|| ||: mind, a' mi e' földönn nevet. :j| 

2. 2. 
Es haben viel fröhliche Menschen Sok élt már víg ember előttünk, 

Lang vor uns gelebt und gelacht, ki jóra kaczagta ügyét. 
Den Ruhenden unter dem Grase KÖszönnyük rajok a' közöttünk 

[| Sei freundlich ein Becher |j: édelgő örömnek kelyhét. :|| 
[gebracht ! :|| 

3. 3. 
Es werden viel fröhliche Menschen 'S víg ember még hány fog örülni 

Lang nach uns des Lebens sich ".• utánnunk is a' hold alatt ? 
ffreun, Örömkehely ránk hány ürülni, 

Uns Ruhenden unter dem Grase [j: bár nyugszunk is a' föld alatt. :|| 
||:Den Becher derFröhlichkeit 

[weibn. :|| 
1 Sághy Ferenc: Verseghy Ferencz' maradvánnyal és élete. Budánn, 

1825. 130-132. 1. 
2 Tud. Gyűjt. 1829. III. k. 79. 
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Wir sitzen so fröhlich beisammen, 
Wir haben uns alle ao lieb. 

Erheitern einander das Leben, 
|f: Ach, wenn es doch immer so blieb ! :| J 

5. 
Doch weil es nicht immer kann bleiben, 

So haltet die Freude recht fest ; 
Wer weiss denn, wie bald uns 

[zerstreuet 
|f: Das Schicksal nach Ost und nach 

[West. :|| 
6. 

Doch sind wir auch fern von einander, 
So bleiben die Herzen sich nah ; 

Und alle, ja alle wird's freuen, 
|J:Wenn einem was Gutes geschah. :|j 

7. 
Und kommen wir wieder zusammen 

Auf wechselnder Lebensbahn : 
So knüpfen an's fröhliche Ende 

'|: Den fröhlichen Anfang wir an. :j| 

Most eggyütt illy vígan enyelgünk, 
oily buzgón szerettyük egymást ! 

'S ah ! holnap több tájra szédelgünk, 
||: más ég ád fejünknek lakást. :|| 

De gyújtsunk az édes örömnek, 
bár hol legyünk, szíves temenyt. 

Emellyünk a' senyves ürömnek, 
IJ: óránkint új ellen sövényt. :[| 

6. 
Ha messze válunk is honunktól, 

hü szívünk mind eggyütt legyen ; 
's örüllyünk, ha hallyuk társunktűi, 

j|: hogy a' jó előbbre megyén.: || 

7. 
'S,ha meglessz, hogy öszvevetődgyünk 

még egyszer halálunk előtt, 
új friggyel csak azonn törődgyűnk, 

||:mint adgyunk kedvünknek erőt. :" 

Himmelnek is, Kotzebuenek is legismertebb dala ez, majd minden 
német .antológiában megtalálható.1 

MAJOR ERVIN. 

SZÁNTÓ ARATOR ISTVÁN ÖREGKORA. 
Szántó István, a jeles magyar jezsuita, férfikorának delét Erdélyben 

töltötte. Itt működött 1580-tól 1588-ig Kolozsvár, Nagyvárad és Gyulafehér
vár állomásokon. Mikor a medgyesi országgyűlés száműzi a jezsuitákat 
Erdélyből, 1588 karácsonyán Szántó is kénytelen kezébe venni a vándor
botot. Thomány Mátyás nevű magyar rendtársával az egri egyházmegyébe 
megy. A jóval fiatalabb P. Thomány hamarosan (1589. febr. 23.) meghal 
Kisvárdán.2 Szántó volt mellette halálos ágyánál; Leleszre szállíttatta s ott 
temette el. Szántó ugyanis Cserődy János egri püspöknél talált menedéket 
a leleszi prépostságban. Leleszröl eddig a tél folyamán az egri egyházmegyét 
s Magyarországnak a török hódoltságtól mentes részét járta be mint missziós 
szónok. Az 1589. év folyamán a znióváraljai rendházban találjuk mint ma
gyar hitszónokot, s onnan is eljárt apostoli körútjaira, s a katholikus főurak 
meghívására azok váraiban és udvarházaiban magyar szentbeszédeket tar-

1 P. o. Erk's Deutscher Liederschatz I. (Neu durchgesehen von M. Fried
länder) 40. 1.; G. Scherer: Liederborn, II. Aufl. Berlin, 1880. 100 1. ; G. W. 
Fink : Musikalischer Hausschatz der Deutschen, 10. Aufl. Gera, 1893. 
461 1. stb. 

3 Veress, Andreas : Fontes rerum Transylvanicarum. V. k. Bpest 1921. 
281. 1. 279. jz. — Velics László : Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából. 

1912. I. 83., 98. és 111. 1. 


