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mutassa tündér járatú sorát, 
söt kezdjen újat büszkényedért : 
halljad fiú, — és hallatára borzadj — 
Igazgatód vagyok még akkor is; 
mert a'mi engem azzá rendele 
erős — az ország' szent szava. 

(Szünet) 
De ha csakugyan bírsz hős atyádnak annyi 

nagyságiból valamit. Ha — adja Istenünk — 
még valaha jobb utakra térsz, 
's örülni fog nevednek a' Magyar, 
Mátyás, elérkezik majd egykoron 
a' komoly enyészet' rontó angyala 
kivel te vég csatát fogsz küzdeni 
és sírba dőlsz. Haj ! hol maradnak híveid, 
's a' kész poroszlók, kik megmentsenek? 
Rabbá tesz a' halál : nyugodni fogsz 
olly szűk helyen, millyent kidőltekor 
a' dísztelen test váza1 foglal el. 
Nem lesz körüled semmi éltető; 
öröm, dicsőség tőled elmarad. 
0 ! mert siket lészsz, néma, vak, meredt. 
'S mi majd tovább ? Nézz a jövőbe gondosan : 
fölöttem és fölötted elforognak 
dúló kerékkel a' nagy századok : 
pör lesz belőlünk, hitvány por, 's hamu ! 
A' gőgös emlékkő ledől 's pora 
között hever majd a' dagályos Ur. 
Akkor csodálni fognak tán, 's örülni, 
hogy e' Hazában valaha fő valál. 
«Csodálni és örülni !» Hah ! de még tovább megy 
az andalogva bujdosó Magyar, 
meglátja e' vár omladékit is, 
holott Szilágyit bünteté dühöd: 
a* háládatlanság jut itt eszébe, 
előtte, mint bus felleg, elborong 
és, büszke gyermek, eltakarja2 fényedet! 

Közli: HALÁSZ GÁBOR. 

TIEDGE KOZAK-DALÁJNAK ISMERETLEN 
FORDÍTÁSAI. 

Jókai írja Ne nyúlj hozzám c. novellájában : «Lehetett itt hallani aztán 
gyöngénél gyöngébb sonetteket és madrigálokat. Az újabbkori népdalfélét 
még akkor nem vették be a jó társaságba, hanem azok helyett a félig olasz, 
félig német modorú dalok uralkodtak: Isten hozzád, te csöndes ház! — 
Gyöngyöm-Minkám, meg kell válnom. — Fakadj piros ro-o-o-ózsa, fakadj 
csendesen.» A közbülső, Tiedge Kristóf Ágostnak (1732—1841), az Urania 
szerzőjének népszerű dala, Der Kosak und sein Mädchen. A költemény 
szövegét Tiedge 1808-ban egy orosz dallamra írta, (Nach einer russischen 

1 Eredetileg: romja. Zárójelbe téve, de kihúzva nincs. 
- Kihúzva : borítja 
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National-Melodie) amelyet egy Baden-Badenben nyaraló orosz uraság szolgái 
énekelgettek. Szöveg és dal csakhamar nagyon elterjedtek: a Schöne Minka, 
ich muss scheiden... sorait már a Napoleon ellen vívott német szabadság
harcokban sok;it énekelgették a katonák. (Hoffmann v. Fallersieben—Prahl, 
Unsere volkstümlichen Lieder, 1900. 213.1.) Innen hozhatták a mi katonáink 
s ennek egyik magyarját hallotta és jegyezte meg gyermekkorában Jókai. 
Győrött Tiedge népszerű költeményeinek két magyar fordítására akadtam. 
Az egyiket a Rómer Flóris-múzeum kézirattára őrzi ; a húszas évekből való 
lehet, kezdetlegesebb átültetés. 

A ' K o z á k és J e g y e s e . 
A' Kozák. 

Ah, szép Minka! kell távoznom, 
Hah ! nem érzed te nagy kínom ! 
Messze bús földre utaznom 

Messze te tőled ! 
Homályban fog napom kelni 
Könnyim éj' 's nappal ömleni, 
Szám hegyekkel versent zengni 

Minka felőled. 

Soha téged nem feledlek 
Karom ajkim feléd esdnek, 
Téged tőlem idvezülnek, 

'S fáj bele a' szív ! 
Több hold fog változni, érzem, 
Még láthatlak, egy kérésem — 
Végre, tedd-meg ezt Édesem 

Légy ah hozzám hív. 

Jegyese. 
Ha Oliszom eltávozik, 
Arczom színében változik, 
Szívemtől öröm búcsúzik 

'S bennem helyt nem lel. 
Napnak, éjnek panasztani 
Fogom gyötrelmem nyújtani, 
Minden szellőt szóllítani: 

Olisz hol lehel? 

Némulni fognak énekim, 
Mélyen csüggeni szemeim; 
De ha ölelnek kezeim 

Mindem máskép lesz. 
Huljon-íe orczád' rózsája, 
Vesszen korodnak virágja ; 
A' vitézül nyert seb' árja 

Téged szebbé tesz. 
A másik a győri papnevelő-intézet könyvtárában őrzőit s Jenéi Ferenc 

megtalálta Énekek gyűjteményében maradt ránk. (11—12. 1.) Az előbbinél 
sokkal jobb fordítás s nyilván ennek szövegére emlékezett Jókai is: 

O d i s és Minka. 
[Odis] Minka 

Gyengyem Minkám! El kell válnom. 
Oh ! Melly nagy kínt kell ki-álnom ! 
Most, midőn kedves Bálványom 

Tőled távozom. 
El-lesz a' Nap éjeledve 
Egyedül el .estvéledve 
Völgyön, halmon keseregve 

Minkát hangozom. 

Soha nem felejtelek el 
Hív ajakkal hív kezekkel 
Tsókjaim küldöm szelekkel 

A' hartz dühéből. 
Sokszor kél a' Nap 's lel nyugvást 
Míg viszont meglátjuk egymást 
Oh! fogadd a' vég sóhajtást 

E szorult szívből. 
Egyik változatnak sem ösmerjük a 

Napokkal mind éj elekkel 
Panaszlom könyves szemekkel 
Majd megnyugszom jó hírekkel 

Gyöngy személyedtől 
Odis! ha tőled el válok 
Minden vígságnak meg-halok 
Megölő búmra találok 

Erted egyedül. 

Semmi víg dalt nem esmérek/ 
Meg emészt az édes méreg, 
Oh hamar térj vissza ! kérlek 

Boldoggá te tesz. 
Bár borítva seb hellyekkel; 
Orczád el-virult keesekkel. 
Hervadó színt öltenek fel 

Örökre enyém lesz ! 
fordítóját. 

GÁLOS REZSŐ. 


