
A NÉMET ÉRZELMES DALKÖLTÉSZET MAGYAR 
EMLÉKEI. 

Az «életöröm» derűs optimizmusát hirdető, pajkos és könnyed 
német rokokó dal főképen Haydn és Steffan dallamai által 
ju t el Révai és Verseghy átdolgozásaiban irodalmunkba. Már 
az első fordítók arra törekedtek, «hogy a magyar műdal ver
senybíró legyen a németül beszélő magyar társaságokban ott
honos szebbnél-szebb dalokkal..»1 Az új dalstílus azonban Csokonai 
után lassan kiélte magát s nem vált veszedelmessé népies 
irányunk előtörésére. Pálóczi Horváth Ádám törekvéseit leg
alább is nem tudta elnyomni, csak versenyezett velük az ének
szó szárnyán terjedő népszerűségben. A magyar népies dalok 
és a népdal uralomra jutásának egyelőre két más akadálya 
volt. Az egyik Kazinczynak tudatos elfordulása a népitől; a 
másik — ez is Kazinczy körén át — a német érzelmes dal
költészetnek régóta kezdődött, most erővel teljesebb beáramlása 
épen abba a polgárosodó nemesi és a még németül beszélő 
polgári társadalomba, amely olvasóközönségnek számíthatott. 
Ennek a csöndesebb, a napóleoni háborúkat követő tekintély
tisztelő világnak már nem volt ínyére a lazább erkölcsi fel
fogású, felelőtlenül pajkos rokokó dal, komolyabb életszemléle
téhez nem illett a lenge gráciák derűs világa. A pajzánabb 
ének már csak ri tkán csendül meg; alig-alig néhány példája 
jelentkezik. Ilyenek F á y András első kísérletei a Bokréta (1807) 
c. kötetében (A' Fülemiléhez, A' kölcsönös vallástétél s különösen 
Egy barátom Rózsijához) és Horvát Istvánnak egy-két verses 
próbálkozása. Lukáts István jóval utóbb egy sikamlós Hage-
dorn-verset ültet át (Myron und Lais). Pázmándi Horváth 
Endrének is van egy korai verse, a Klaviromhoz,2 amely ide
tartozik: Hagen Henriette An das Clavier c. dalára em
lékeztet, amely többször megzenésítve, különösen André János 
szerezte dallamával8 let t népszerű: „Erleichtre meine Sorgen 
Sanfttröstendes Klavier . . ." Barta Dénes is közöl* egy Mikor 

1 Négyesy L., Kazinczy pályája. 1931. 46—47. 1. 2 Waisbecker Ede nevezi így a cím nélkül ránk maradt verset. (Páz
mándi Horváth Endre szépirodalmi munkássága. 1927. 57. 1.) 8 Friedländer, Das deutsche Lied im XVJlI. Jahrhundert. 1902. II. 
k. 292. 1. 

4 A XVIII. század magyar dallamai. 1935. 229. 1. 
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szeretőjét várta . . . kezdetű pajkos rokokó dalt, amely hű for
dítása a németnek:1 

Ihren Liebsten2,zu erwarten Und im kühlen Buchenhain 
Schlich sich Phyllis in den Garten, Schlief das faule Mädchen ein — 

s a németben is (Das fromme Mädchen) a legnépszerűbb dalok 
egyike volt.3 Nyilvánvaló, hogy eredetije is irodalmi alkotás, 
műdal, de a magyar fordító sem volt kontár-ember. Egyiknek 
sem tudjuk a nevét. Ilyen jellemzően játékos rokokó dalok 
egy darabig ezután is fel-felbukkanak énekes könyveinkben.. 
Ennek az áramlatnak az emléke a következő vers i s : 4 

Idvezlégy kinyíló tavasz kellemetes Leánykája, 
Kis iboja, a' ligetek ékes Nymfája, 
Jer, Laurám mellyé 
Leszsz lakásod hellyé, 
Ö leszsz várva várt sajátja' 
Gondos dajkája — 
Hármasával hintegeti reád pitszin szája 
Csókjait s örömét benned talállya. 

Az indítékot jól ismerjük: Boie,6 vagy inkább Weisse költe
ményeiből6 került Csokonainak A rózsabimbóhoz c. dalába; ide 
talán egy harmadik, ismeretlen német versből. A fordítót sem 
tudom megnevezni, de nem lehetetlen, hogy épen Csokonai egy 
elveszett versének romlott szövege ez a strófa. 

A német rokokó-klasszicizmus gyengüld sugárzása mellett 
egyre erősödik a vele párhuzamosan beszüremkedő, s ezért már 
nálunk sem új szentimentalizmus erővel teljesebb beáramlása: 
betódulását zenéje segíti. A regényfordítások mellett ezek az 
édeskés, meleg, főképen pedig nagyon dallamos énekek egyre 
kedvezőbb légkörhöz jutnak a polgárság világában és erkölcsössé 
vált életszemléletében. Ányos Panaszai s még inkább Keserve-, 
Yerseghy Ferenc Biícsúzása, Ráday Gedeon vagy Szentjóbi 
Szabó László Jacobi-fordítása, Csokonai Gessner-magyarításair 
a nagyon finom Daphnis hajnalkor,'1 és aJReggeli ének a rózsához 
régi jelentkezései a mindegyre mélyülő áradatnak, amelynek 
XVIII . századi első nagy hullámait Császár Elemér már egy 
emberöltővel ezelőtt megmutatta a német hatást vizsgáló mun-

1 A Bartánál felsorolt lelőhelyeken kívül megvan a Kisfaludy-Társaság 
népköltési gyűjteményében is. M. T. Akadémia kézirattára, M. iíod., Nép
költészet 8-r., X. k. 190. sz. 

2 Más változatokban Dew Geliebten-.. Ihren Schäfer... Ihren Hirten 
zu erwarten stb. 8 Friedländer id. m. II. k. 347. I., Hoffmann v. Fallersleben—Prahl,. 
Unsere volkstümlichen Lieder 1900. 147. 1. 

* M. T. A. kézirattára, id. mü, 8-r. IX. k. 180. sz., 58. 1. 5 Trostler József, Csokonai forrásaihoz. EPhK. 1913. 60. 1. 
s IK. 1932. 375. 1. 7 Fürst Aladár, Gessner Salamon hazánkban. IK. 1900. 324. 1. 
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kajában. 1810—1815 körül az érzelmesség gyökeret vert 
líránkban s Kazinczy triászán és Kölcseyn át Bajzáékig annyira 
felvirágzott, hogy megállításához a Vörösmarty teremtette 
hatalmas gát kellett, kiirtásához pedig Petőfi. Helyét csak így 
foglalhatta el a magyar népdal. 

A rokokó daloknak gyakran trocheusi ritmusa néha össze
találkozott a magyar népdaléval; az érzelmes ének a népi 
hangtól, ritmustól, dallamtól tökéletesen eltért, a magyar lé
lektől az egész költői irány végképen idegen maradt. Mégis, 
nálunk is megvannak a maga erényei. Színes képekkel és 
lehelletíinomságú érzelmi árnyalatokkal megkapó költőiség él 
bennük, s ezenkívül a formaművészet szabatos szépsége ebben 
a költészetben teljesedett ki. Ha a rokokó dalok első átültetései 
meghonosították nálunk a németes verselésmódot, az érzelmes 
énekeké finomabbá, tökéletesebbé tette. Reptüknek szárnya, 
miként amazokénak, a dallam, az énekszó. Evvel töltötték be 
a polgári társasélet szórakoztató óráit, kiszorítva belőlük a 
népdalt. Hiteles tanúságunk erre Jókai, aki bizonyosan a maga 
gyermek- és ifjúkori társasági emlékeit elevenítette föl, mikor 
a Ne nyúlj hozzám c. elbeszélésében azt írja: «Lehetett i t t 
hallani aztán gyöngénél-gyöngébb sonetteket és madrigálokat. 
Az újabbkori népdalféléket még ahkor nem vették be a jó társa
ságba^ hanem azok helyett a félig olasz, félig német modorú 
dalok uralkodtak: Isten hozzád, te csöndes ház! — Gyöngyöm-
Minkám meg hell válnom. — Fakadj piros ro-o-ózsa, fakadj csen-
desen.r> Jókai átélte ezt a világot, amelyben a magyar népdal 
érvényesülésének Raimund darabjainak érzelmes áriái, Over-
beck, Jacobi, vagy épen Tiedge édeskés szentimentális dalai 
állták útját. 

Az énekszövegek terjedésének útja nem a nyomtatott könyv 
volt, s csak részben a folyóirat vagy almanach, hanem leg
inkább az egymástól való másolgatás. Világi énekeskönyveink
nek fénykora az 1790-től számított félszázad ; s az ekkor 
Írottak tartalmának nagyobbik része épen a németből fordított, 
vagy németes szentimentális vers. Tudva mondok verset és 
nem dalt. Mert akik ezeket az énekeskönyveket írogatták,, 
nemcsak a hallott, kedvükre való énekeket másolták, hanem 
minden verset, amely megtetszett. Faludi és Révai, Verseghy 
és Csokonai lírájából — a század elején ez a négy költőnk 
szerepel legtöbbször — nemcsak sok énekelt dal, hanem sok 
olyan költemény is belekerült egy-egy ilyen gyűjteménybe, 
amely tudtunkkal nem is élt énekszóban (pl. a Kisztö és Felelő 
ének), vagy ha volt is dallama, a másoló nem tudta énekelni. 
Hogy az énekeskönyveknek volt ilyen pusztán magyar irodalmi 
része is nem egji arra példa, hogy pl. egyikben hét egymást 
követő Szentjóbi-verset találtam, jóllehet több mint harmat^ 
esetleg négyet (Fakadj piros rózsa . . ., Hol vannak a violák . . .r 

Iroa&lamtörténetí Közlemények. L. 3 
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Utánad folynak könnyeim... ós talán : Piros rózsaboltozatok.,.) 
aligha énekeltek. (Az első háromnak több német dallama van.) 
Ezek a másolatok nem mondanak nekünk semmit. Kissé érde
kesebbek néha a szövegromlások, sőt szövegrontások. Egy XVIII . 
századi missilis levél1 írója Faludi Kiszto énekével úgy udvarol, 
hogy minden strófa kezdő- és utolsó szavát átalakítja, úgy, 
hogy ezáltal a versfőkből NANIKA, a strófák utolsó betűiből 
ANTAL olvasható ki : «ha valami hibát tanálna húgom Asszony 
bene meg igazétsa . . . az első és utolsó Betűket olvasa meg . . . 
Csak ne legyen olyan haragos.» 

A legérdekesebb pedig, mert korfestő s mert tanúsága 
annak, hogy szaporaságával a magyar népdalnak az irodaiom 
alatt i rétegből feltörekvő útját rekesztette el, a németből for
dított és a németes (sokszor egészen harmadrangú) énekek cso
portja. Kísérletképen átnéztem a Kisfaludy-Társaságnak kései, 
1844—1846-ban, tehát akkor gyűjtött anyagát, mikor Kis
faludy Károly, Czuczor és Vörösmarty népies dalai már elter
jedtek, mikor a János vitéz már megjelent, Tompa már gyűj
tögette a népmondákat, és Arany a Toldin gondolkozott. 
Ebből a gyűjteményből alakult Erdélyi János gondos szer
kesztő munkájával és egy mecénás segítségével a Népdalok és 
mondák három kötete. A Társaságnak 1843. december 2-i 
üléséből kiadott felhívása lelkes visszhangot keltett. Közel 
kétszázan, köztük Czuczor és Petőfi, Kresznerics és Rumy, 
Szelestey és Pap Endre, küldték be «gyűjtésüket». A nagy 
buzgósággal persze sokan túllőttek a célon. Érdekes végignézni 
a tíz kötetnyi anyagot, mi minden gyűlt i t t össze. Amadé 
László- és más régi, XVIII . századi kéziratoktól kezdve, önálló, 
kezdeti eges próbálkozásokig (így reménykedett egyik-másik 
fűzfapoéta nyomdafestékhez jutni), Berzsenyi-másolatoktól 
alkaeusi versekig és elrongyolódott könyvlapokig került i t t 
sok minden, több terjedelmes énekeskönyv is, amelyekben 
hellyel-közzel magyar népdal is akadt, és nagy gyűjteménye 
a divatos szentimentális daloknak. 

Ezeket az énekeskönyveket nagy szakadék választja el a 
régiektől. Pl . a Vásárhelyi daloskönyv és a Kresznerics Ferenc 
szép betűivel írt énekgyüjtemény két külön világ. De a többivel 
is igy vagyunk. Egészen más a divat. Kivesztek Balassa énekei, 
Amadé alig szerepel, s csak Faludi él. Ez utóbbiban az újabb 
gyűjtemények még érintkeznek a XVIII. század végéről és a 
múlt század elejéről való hasonló könyvekkel. Csokonai mind
végig tartja a helyét — ha statisztikát készítenénk, övé volna 
az egész félszázad énekeskönyveiben az első hely — de Verseghy 
már csak ri tkán szerepel. Mind nagyobb helyet foglalnak el 
a «fiatalok», Kazinczy pesti köre, főképen Szemere Pál. Dalok 

1 M. T. A. id. gyűjt. 8-r. X. k. 193. sz. (a legérdekesebb gyűjtemény); 
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«azoknak, akik szereinek a, 1812-ben (gyors egymásutánban 
kétféle szöveggel is) megjelent versfüzetének sok németes dala 
terjed el, s alig van gyűjtemény, amelyből az M ne felejts . . . 
az Utánad folynak könnyeim . . . vagy az Eszembe jutsz . . . 
hiányoznék. Népszerű F á y Andrásnak, Kölcseynek egyik-másik 
dala is. Ezekre az irodalmi vonatkozásokra — minthogy javuk
része ösmeretes — ezúttal nem voltam figyelemmel. A kor
szellem egész ismeretéhez tartoznak ugyan, de épen ezeket az 
eddig is tudottakat akartam az alábbiakkal megpótolni, csupa 
•olyan adalékkal, amely határozottan német eredetű (mint Sze
mere három említett verse), jellemzően szentimentális — és 
eddig ismeretlen. Kis gyűjteményemnek forrásai vagy német 
irodalmi alkotások, vagy pedig német népies (esetleg népiesekké 
romlott) énekek. Magyar átdolgozásaiknak szintje és becse 
nagyon különböző. Akad közöttük igazi irodalmi érték, vér
beli költő alkotása; van éneklésre nem is alkalmas átdolgozás, 
talán egy Kikóti-féle fűzfapoéta munkája, vagy épen valami 
kontárnak prózába süllyedő kísérlete, amely az irodalomalatti 
rétegnek is legmélyéről bukkan föl. De valamennyi a német 
•érzelmes dal mindent elöntő divatjának emléke: a kontár is 
azért fordítja le rosszul vagy még rosszabbul a német dalt, 
mert sokat hallja és tetszik neki — a magyar népdalt pedig 
még «nem vették be az úri társaságba.» Nem kell mondanom, 
hogy a szöveg ritkán hiteles: változik, romlik; ritkán költői is, 
de mindig fokmérője a korszellemnek, amely érzelmességre 
hajló alkatával inkább hajlik ezekre, mint a népdal felé. Az 
áramlat teljes ismeretéhez még sok kutatás kell ;x az alábbiakkal 
mégis néhány jellemző vonást adhatunk képéhez. 

Említettem, hogy ezeket az énekeskönyveket kevés kap
csolat fűzi az előbbi nemzedékéihez. Leginkább persze az 
édeskésen-érzelmes darabok kerülnek át. Ányos híres éneke pl. 
(lm, koporsód ajtajánál . . .) még mindig él. De van egy másik 
folytonosság is : az élőknek, a most magyarítottaknak forrásai 
is legnagyobbrészt régiek, a XVII I . századnak szálló énekei, 
de már nem a derűs rokokó, hanem az inkább szentimentális 
dalok. Csupán csak néha szabadabban bánnak a szöveggel, ha 
valóban énekelt dalról van szó. í gy pl. Kotzebue szép szerenádja 
a Graf Benjowskiból, a Komm feins.Liebehen, komm ans Fenster 
nemcsak Szemere Pál hű fordításában terjed: 

Jöszte ablakodhoz kedves ! A kisértet és szerelmes 
Minden szunnyad már ; Ide s tova jár . . . 

hanem, az első strófa némi megváltoztatása után (Jer az áb-

1 Császár Elemér alapvető munkáját, amely 1795-ig terjed, folytatni 
kellene a további félszázadra is, meg kellene pótolni az azóta ismeretessé 
lett anyaggal ég ki kellene terjeszteni a nyomtatott és kéziratos énekes
könyveknek részben irodalomalatti anyagára is. 

3* 
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lakomra, kedves) egészen más, érzelmes folytatással, amelynek: 
egyik strófája pl. (minden német példa nélkül, pusztán a ked
velt dallam kiaknázhatása végett) így szól : í 

Jer, hadd öntsem kebeledbe 
Titkát szívemnek, 

Osztán te is súgd fülembe 
Sorsát éltednek. 

Ezt a példát, Gleim, Wagen seil és ugyancsak Kotzebue alább 
még idézendő példáin kívül csak egy névvel szerzem meg: 
Gessnerével. Göntzy István gyűjteményében, amely felirata 
szerint 1802-ben Fejér Jánostól került birtokába (alább még 
lesz róla szó), van egj^ sajnos, elromlott szövegű költeménye-
amely — bár második fele nehézkesebb — művészi formájával^, 
dallamosságával és költőiségével kimagaslik az átlagból : 

Ti a sík térnek — suhogó érnek 
Szűz rózsákkal jádzó zefírjei, 
Óh ha tudjátok — kérlek, mondjátok 
Hogyha hulnak Cloem hív könyei. 

Osztán harmattal szórt szárnyakkal 
Mézes csókkal fürdött tollakkal 
Repüllyetek ambróziát pihegve — 
Sugjátoi meg, hogy a kedvezőn 
Reá mosolygó virágmezőn 
Napom csak érte töltöm keseregve. 

Oh zajos bánatom — forró indulatom, 
Már elsorvadott haldokló jelem 
Egy ártatlan szívet •— kedvesének hívet 
S köny csépjeit megossza még velem. 

Német pásztoridill visszhangja; Kochnak arra az An die 
Westwinde c. költeményére emlékeztet, amelyet Verseghy is 
(Thirzis üzenettye), Csokonai is (A feléledt pásztor) lefordítottak. 
Egy a gondolata is : a pásztor az esti szellővel — «Ihr Boten 
Amors, holde Zephyrwinde» — izeni meg kedvesének, hogy 
haldoklik. Az indítékok és jelzők azonban máshonnan isme
rősök: Csokonainak Dafnis hajnalkor és Chloe Dafnishoz c. 
költeményeiben is rózsák közül kelő zefirek viszik az üzenetet, 
ott is pihegnek, és ott is van szó ambróziáról : mintha csak 
ezeknek volna harmadika — Dafnis Cloehoz — a fenti vers: 
szerkezete, dallamossága, formája és szókincse kiváló költőre 
utal. De az is ösmeretes, hogy Csokonaihoz ezek az indítékok 
Gessnerből kerültek: részint Morgenlied c. költeményéből,8 

1 M. T. A. id. gyűjt. 8-r. III. k. 60.1. (97. dal) s még hosszabb folytatás
sal (összesen 6. str., Kotzebuenál és Szemerénél á) u. o. V. k. 109. sz. — 
Szemeréét 1. V, k. 119. sz. alatt is. 

* U. o. 8-r. IX. k.r180. sz., 120. 1. Megvan a Dalok gyűjteményében» 
is. (Sárospatak, 1826.) Értelmetlen sorait onnan javítottam ki. 

» Fürst A. id. dolgozata. 
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umelyet fordítani is kezdett, részint pedig abból a prózában 
ír t festéséből (Nacht), amellyel Bodmer tollászkodását (Syndflut) 
tréfálta meg : «Zephyrs s i n d . . . Zephyrs tragen sie auf balsa
mischen Flügeln . . . Schlummerten auf Rosen, die junge Mädchen 
auf dem Busen pflanzten.»1 

Ezek a szemelvények igazolják, hogy a XVIII . század német 
dalvilága, de abból csak az érzelmes szellem, él tovább most is. 
Az alább közölt anyag pedig megmutatja, hogy ebből is a leg-
édeskésebbek, legmeginditóbbak terjednek el. Nem goethei mű
vészet remekei ezek: a szerzők — ha ismertek is — ritka 
kivétellel olyanok, akiknek neve a köztudatban nem él. De va
lamennyi olyan költemény, amelyet nagyanyáink nálunk, és 
akkoriban a németek hazájukban legtöbbet énekeltek. Terjedtek 
német határvidékeinken át (Rumy Kőszegről hoz énekeket), 
hozták német főiskolákat járó diákjaink, terjedtek részben talán 
(ezt még nem kutatták) német színdarabokból, és terjedtek a 
zárdákból német műveltséggel hazakerült nemesi és polgári 
kisasszony-leányok útján. Elnyomták a magyar népdal befo
gadását a polgárság körében. De bizonyságai annak — és 
ebből a szempontból van jelentőségük •— hogy a legkedveltebb 
német dalokat is már magyarul akarta énekelni mindenki: 
Széchenyi kora hajnalodott. 

1. Dir folgen meine Tränen . . . 

Hermes János Timót (1738—1821) népszerű regényének, a Miss Fanny 
Wilkesnek egyik dalbetétérői, a Dir folgen meine Tränen... kezdetűről 
(Németországban tízféle megzenésítése ismeretes)2 eddig úgy tudtuk, hogy 
két magyar versnek volt a forrása. Szentjóbi Szabó László Egy meg-vetett-
neJc keserve címmel fordította le (EPhK. 1911. 707. 1.), Szemere Pál átdol
gozásának Hűség a címe. (U. o. 1913. 359.1.) Mindakettő sok daloskönyvünk
ben szerepel, de énekszóval inkább a Szemere Pálé terjedt el. Most egy 
harmadik magyar fordítására akadtam : Horvát András népköltési gyűjte
ményében 1813-ból. Ez a Horvát András voltaképen Pázmándi Horvát 
Endre, akiről ismeretes, hogy 1821-ig inkább az András nevet viselte. (A 
gyűjtemény egyik füzetkéjén «Pázmánd helység» olvasható mint tollpróba.) 

-A 9. lapra Szemere költeményét másolta s utána Enigy: felírással a maga 
készítette ezt a fordítást: 

Téged keresnek könnyeim, ah téged, ki kerülsz, 
Ki olvasztó8 keserveim látván, nem könyörülsz. 
Az a' Nap, meliynek örültem, szárnyakon elrepült, 
Még is mit néked ígértem, szívemben meg nem hűlt. 

1 Fritz Bergmann, Salomon Gessner. 1913, 103. 1. 
8 Friedländer, Das deutsche Lied im XVI1L Jh. II. k. 140. 1. 
s Eredetileg: Fonnyasztó. 
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Ah ha te azt a' fájdalmat, melly gyötör, mérhetnéd,. 
Azt, a' ki utánnad jajgat, el nem felejthetnéd. 
Mert látnál1 tsak hív szívemre az ő ablakánál, 
Ottan halálos sebemre írtózva találnál. 

A' gyöngygyei rakott réteket elmédből már ki ejtsd,. 
Hol jártunk 's a,' szép téreket örökre el felejtsd. 
Hol reszkető karjainkat egymásba öltöttük, 
'S lopva osztván csókjainkat, üdőnket nevettük.* 

Tiéd leszen, bár meg veted, mégis ez égö szív,. 
Azt igazán elhiheted,-nem lehet ollyan hív. 
Ki most gyújtja lángjaidat 's bírja szerelmedet: 
Mert le szedi rózsáidat, 's katzagja tüzedet. 

Ah ! des a' képed, kedvesem, szép képed engemet, 
Kisért és csak kelek, esem, és várom végemet. 
Érzem magánosságomnak kínját és hervadok,4 

'S nem sokára hűs síromnak árkába szakadok. 

Szemere átdolgozása 1812-ben jelent meg. A német szöveggel elég 
„ szabadon bánt ; egyik strófát (4-iket) kihagyta s vele együtt a hűtlen leány 

második udvarlójáról szóló indítékot is. Ez a «hűtlen hűség» ösztönözhette-
Pázmándi Horvát Endrét, mindjárt a költemény megjelenése után, hogy 
újból, hívebben ültesse át Hermes dalát ; dallamosságban és költőiségben 
azonban mögötte marad Szemere Pál fordításának. — Ugyanabban a köteg
ben Horvát Endre versének még egy másolata van ; eltéréseit a jegyzetben 
közöltük.6 

2. Ho lde r M o n d , w i e r u h i g s c h w e b s t d u . . . 

Énekeskönyveiiiknek egyik leggyakrabban másolt költeménye, változó-
szöveggel a nép között is elterjedt. Bár szerzőjét nem ösmerjük, bizonyos, 
hogy műdal ; Friedländer szerint (id. m. IL 451.) a XVIII.. század végéről 
való, s a hagyomány Wieland barátjának, Falk János Dániel (1770—1826) 
weimári követségi tanácsosnak, a német szatíra egyik kiváló művelőjének 
tulajdonítja. Jellemzően érzelmes költemény, a német «Hüttenpoesie»-nek is 
kedves emléke. Az a magyar fordítása, amelyet itt közlünk, Kresznerics 
Ferenc dalgyűjteményéből való6, Kresznerics kezeírásával maradt . ránkj. 
talán épen az ő müve is. Bizonyos, hogy irodalmi szintű alkotás, gyakor
lott költő verse. 

1 nyúllnál. ( 2 Mol éjjeli álmainkat egymásnak fejtettük 
És szerelmes csókjainkat meg édesítettük. 

8 De jaj. 
4 fonnyadok. 
5 M. Tud. Akadémia kézirattára. Magy. Irodalom,. Népköltészet. 8-r.. 

IX. k. 181. sz. Dalgyűjtemény, Horvát Andrásé, 1813. 
e U. o. 184. sz., 54 1. 
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Hold melly szépen világítsz te 
a' Tsillagos egekrül, 

Nem tudod, melly könnyen mond le 
egy leány az hívségrül. 

Még bús szemem sírva nézi 
ritka fényed mint haliad, 

Nyughatatlan szívem érzi, 
hogy víg kedve úgy szalad. 

Magán árván járok kelek 
egy álnoktul meg verve, 

De a' kit nem gyűlölhetek 
egészen el felejtve, 

Ott hűs mirtus árnyékába, 
hol egy patak tsergedez, 

Lakik kisded hajlékába 
a' hit szegő s' örvendez. 

Vess egy sugárt ablakára 
halaványan szolgálva 

'S hogy itt ülök, add tudtára 
méltatlan megutálva. 

Vagy ha talán azt hallgattya, 
mint nyög a' fülemüle, 

Mondjad, szemem úgy huliattya 
könnyét gyászba merülve. 

Oh mely komor a' természet, 
melly eddig olly ékes volt 

Minden öröm el enyészett 
minden jó 's szép mind ki holt. 

Mint egy néma temetö-hely 
egész vidék úgy látszik, 

Az hol a' sír keresztekkel 
csak a' zuggó szél jádzik. 

Ereszkedj le édes álom, 
född bé fáradtt testemet 

Talán benned fel-találom 
ki meg szánnya ügyemet. 

Ah! de ez itt el-távozik, 
mint egy hamis roszsz barát, 

A' ki mindjárt meg változik, 
hogy ha szerencsétlent lát. 

Képe vagy fa életemnek, 
nem rég szépen virultál, 

Példájára keservemnek 
díszedből ki-pusztúltál. 

De te várbadd még a' Tavaszt 
ki el-üzi a' telet, 

Engem a bú holtig hervaszt, 
nints számomra ki-kelet. 

A költemény formájával is, kifejezéseivel is élénken emlékeztet Kisfaludy 
Sándorra; aki fordította, az jólismerte a Himfyt. Kresznerics a vers német 
forrását is belemásolta gyűjteményébe. Első két strófája így szól: 

Holder Mond, wie ruhig schwebst tiu 
in der Abendwolke hin, 

Du kennst nicht der Liebe Unruh', 
noch des Mägdchen Eigensinn. 

Schmachtend sieht mein thränend Auge 
deine stille, süsse (?) Bahn, 

Doch verflohn, wie Zephirs Hauche 
ist von mir der Liebe Wahn. 

Einsam irr' ich und verlassen 
von der, die mir alles war, 

Könnt' ich sie, die Falsche hassen» 
sie vergessen gantz und gar. 

Dort in jenem kleinen Thale, 
wo die jungen Mirthen stehen, 

Wirst du an dem Wasserfalle 
meines Mägdchens Hütte sehn.1 

Egy közeli változatát, amely 1809-ben jelent meg először, (Guter Mond 
du gehst so stille...) Friedländer id. munkája közli, s azt is megmondja, 
hogy az ének dallama nagyon hasonlít Wagenseil Keresztély Jakabnak 
(1756—1839) Arm und klein ist meine Hütte kezdetű (nálunk Szemere Pál 
fordításából ismert) dalához, a «Hüttenpoesie» egyik legismertebb emléké
hez. Hogy a költemény nálunk is nagyon el volt terjedve, annak bizony
sága, hogy daloskönyveinkben egy másik, 1802 előtti, kezdetlegesebb, fordí
tása is járta :B 

Holdvilág, melly csendesen úszol 
Keresztül a' Felhőkön, 

Szeretőknek nyughatatlan ságát 
Nem látod e' e' földön. 

Csendes, vidám utódat 
Könyvezö szemmel követem, 

Valamint a Zephirus szele, 
Úgy el múlt tollem a' szerelem. 

1 U. o., 1. 1. 
2 U. ott, 180. sz. füzetben. A fedőlap 

János birtokából jutott Göntzy Istvánéba. 
szerint a füzet 1802-ben Fejér 
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Ez az alig énekelhető, vagy nagyon romlott szövegű fordítás 1802 
-előtti keltével igazolja Friedländert, hogy a dal a XVIII. század végén meg
volt. A Kresznericsnek tulajdonítottam fordítást utóbb többek (sőt sokak} 
között a költő Hoblik Márton is leírta1 s hozzáteszi, hogy «németből lesz 
fordítva, de Balat mellékén nagy divatban van»,2 s P. Horváth Ádám is föl
vette az Ötödfélszáz énekek közé (203. sz.) Említésre méltó, hogy A holdhoz 
c. költeményében (1836) Vörösmarty is arra kéri a jó holdat, hogy tekintsen 
be a fehérlő ház ablakán, amely mögött egy barna leány ül. 

3 . R u h i g i s t d e s T o d e s S c h l u m m e r . . 

A német érzelmes lírának egy másik jellegzetes emléke Spangenbergné 
Wehrs Dorottya (1755—1808) egyetlen népszerűvé vált költeménye, Das 
Grab, amely Aemilia aláírással a Göttinger Musen-Almanach 1782. évi 
kötetében jelent meg először.3 Többször megzenésítették, de nagy elterjedt 
ségét (a nép is énekelte) leginkább Warneke György Henrik szerezte dalla
mának köszönhette: Warneke zenéjével még Nietzsche Frigyes temetésén, 
1900-ban is előadták.* Első strófája ez: 

Ruhig ist des Todes Schlummer, 
Und der Schoss der Erde kühl, 
Da stört unsre Ruh' kein Kummer, 

Nicht der Leidenschaften Spiel. 
Unsre Sorgen, gross und klein, 
Sehlummern alle mit uns ein. 

Magyarját Rumy Károly György dalgyűjteménye őrizte meg: 

Sírunkban tsendes az álmunk 
És a' föld gyomra híves 

Ott nem rontja nyugodalmunk 
Semmi gond, semmi érzés. 

Minden kisebb 's nagyobb terh 
Vélünk együtt szunnyad el. 

Ott a' tsendes halmok alatt 
Hol semmit se szenvedünk, 

A jövendőit laistrom alatt 
Látthatyuk kitsinségünk, 

Hói fa levél hul alá 
Minden virág lesz porrá. 

Sok könyveink, sóhajtásunk 
Minden, minden megszűnik, 

Mert más minden kivánságunl 
Ottan tellyesíttetik. 

Szívek, kik itt égtenek, 
Ott elhűlve feküsznek. 

Itt fognak le tsendesedni 
Az én bús bánátim is 

És a' föld gyomrába lenni 
Rejtve 's el felejtve is 

Midőn tsondes síromban 
Nyugszom gyászos boltomban. 

* U. ott 8-r. III. k. 59. sz. 
2 Németországban inkább a Guter Mond, du gehst so stille... kez

detű változat terjedt el, s a nép így énekelte. (Hoffmann v. Fallersleben—Prahl. 
Unsere volkstümlichen Lieder. 1900. 111. 1.) A Horvát Endrétől másolt 
szöveg művészibb, de ennek lelőhelyét nem ismerem. A költeményhez 
(Hoffmann id. h.) plágium emléke is fűződik: Enslin Károly (1819—1875) 
majnafrankfurti költő az első két strófát mint a maga versét adta ki 
1856-ban. (Fromm und Frei. Gedichte.̂ ) 

3 Hoffmann v. Fallersleben id. m. 207. 1. 
* Friedländer id. m. II. k. 290. 1. 
s M. Tud. Akadémia id. gyűjt. 8-r. VIII. k. 172. sz. d-fűzet, 34. 1. 
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Tsöndes sírunk fölött lebeg 
Ott a' felejdéken tér, 

Fárodt szívünk már nem remej; 
E' világon semmiért, 

Hibák, kik erőt vettek 
Rajtunk, ott el vetettek, 

Ott Király is -együtt fekszik 
Nyomorult jobbágyokkal, 

Első ugyan fényeskedik 
Marván keő oszlopokkal. 

De tsak ugyan egy végek 
Vagyon mind az kettőnek. 

Ha valaha síromhoz jösz, 
Halmocskámat ismerd meg, 

Hol szenvedés már nem öldöz, 
Értein állapodjál meg, 

'S írjad sírom fövenyiben: 
Ezt ismertem éltiben. 

Ha el széled az a* halom 
Ki engem ott be tapaszt, 

Jutalmamat fel találom 
Teremtőmnél, tudom azt. 

Mentt leszek mindenektül 
Sok bal vélekedéstül. 

A magyar fordító nevét nem tudjuk. Az eredetinek csak négy veraszaka 
van. Mégis, aligha a fordító szaporította kétszeresére a szöveget: a német 
dal ú. n. röplapokon is terjedt, sokszor lenyomatták, változtatták, bőví
tették; a fordító valószínűleg ilyen egyleveles nyomtatványról dolgozott. 

4 . V e r g i s s mein n i c h t , o Teu re , d ie i c h m e i n e . . . 

Ez a német ének — nem tudjuk, ki írta — Szemere eszményképének, 
Fáy Susienek kedvelt dala volt. (Szövegét közöltem EPhK. 1913. 358. 1.) 
Nemcsak ők, mások is, sokan és sok változatban énekelték akkoriban (1810). 
Magyar fordítása is minden németes dalunk közül a legjobban elterjedt, 
a múlt század első tizedeiben, a negyvenes évekig szinte minden valamire
való énekeskönyvünkben megvan. Egy ismeretlen szerzőnek Szemerétől 
független fordítását szintén Rumy gyűjteményében találtam.1 Kezdetleges 
és rímtelen ; de így is bizonyítéka, hogy nálunk is mennyire szerették ezeket 
az édeskés, érzelgős énekeket : 

Ne felejts el, kit a' szívem tisztel 
A' kihez e' dalinak hangja szól, 
Kiért sírva az Egekhez sóhajtok, 
Ne feleits, ne feleits el. Rep. 

Ne feleits el, ha a' vígság keb(e)lében 
Egy iffjú néked örömkoszorúkat fon, 
Akkor szerelmem füledbe azt súgja 
Ne felejts, ne felejts el. 

Ne felejts el, ha a sors akarná 
Hogy messze drága képedtül 
Köllene időmet töltönöm 
Ne felejts etc. 

'S ha a' halál egy szomorú órában 
Éltemnek üvegét el töri3 

E szó gyenge nyelvemen lebegjen 
Ne feleits, ne feleits el. 

És ha a' síron túl egymást láttyuk, 
Az Isteni fény sugári között 
Akkor már nem köll sírva sohajtnom 
Ne feleits, ne feleits él. 

Forrása a Böhme Magnus Ferenc kiadta rövidebb változat volt.3 

* Id. gyűjt. 172/d. sz„ 47. L, XLIV. sz. 
2 A németben: Mein Lebensstundenglas zerbricht 
3 Volkstümliche Lieder der Deutschen. 1895. 
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5 . V e r g i s s me in n i ch t , w e n n d i r d ie F r e u d e w i n k e t . . . 

Knebel Miksa egyetlen híres dalának, amely leginkább a belytelenüt 
Mozart nevéhez fűzött, igazában egy Sehneider Lőrinc nevű kóburgi kar
mestertől származó dallamának köszönhette nagy népszerűségét,1 eddig két 
magyar átdolgozását ismertük. Az egyik gyenge fordítás, Dayka Gábor kéz
iratai között maradt ránk,2 a másik Verseghy Ferencé, amelyről Császár 
Elemér okkal mondta, hogy «nemcsak Verseghynek, hanem az egész XVIII 
század magyar szerelmi lírájának, Csokonaiig egyik... legköltöibb emléke.»8 

Egy harmadik is járta énekeskönyveinkben (a fordító ;nevét nem tudjuk), 
ez bizonyára azért kerülte el eddig a kutatás figyelmét, mert nem a szokásos-
El ne felejts — szólammal kezdődik:4 

Emlékezz meg! bár sorsom kemény volta 
Engem elhív 's tőled kénszerít elválni; 
Ha hónapok, sőt sok esztendők ólta 
Szemem vigyáz, szám nevez, nem foglak találni ; 
Te kívánsz énnékem távolról boldogságot, 
Mert nem szokták helyhez kötni a' barátságot, 
Hidd el mindenkor szavam így szóllít meg: 

Emlékezz meg! :/.• 

Emlékezz meg! ha víg óráid lesznek, 
'S a' bú majd e' hív szívemet elsenyveszti, 
Emlékezz meg! ha vígságid enyésznek, 
'S a' sors egykor öröm álmát elsíllyeszti ; 
Midőn a-' szeretők seregenkínt hízelkednek, 
Az újságon kapás, 's a' hűség vetélkednek, 
Hald meg, ha elalélt szívem így szóllít meg: 

Emlékezz meg! :j: 

Emlékezz meg! ha testem porrá lészen, 
'S az érzékenység kívánsági elmúlnak; 
Majdan amott, a' hol öröm vár készen, 
'S a' megrepedt szivek ismét meggyógyulnak, 
Elsárgult árnyékom éjfél után felkeljen, 
'S az ágyadban téged lebegve megöleljen; 
Akkor elbádjadt hangon ezt súgja meg: 

Emlékezz meg! :/: 

A fordító, aki előzőinél hívebben, szinte rabszolgailag ragaszkodott a 
német szöveghez, persze nem ösmerte Verseghy gyönyörű dalát; érdekes 
azonban, hogy előtte is olyan változat volt, amely Knebel 1. és 2. strófáját föl
cserélte. Knebel költeménye ihlethette Fáy Andrást is Ária c , legnépszerűbb 
versére,8 amely igen sok énekeskönyv kedvelt darabja : 

Ne sírj Lyánka ha a' végzés elválaszt minket 
Oh ne sírj, hogy összezúzza rokon érzésinket . . . 

1 Friedländer id. m. II. k. 448. 1. «Diese Melodie . . . (hat) zur Ver
breitung des Liedes am meisten beigetragen.» 

2 EPhK. 1913. 58. 1. U. ott Knebel versének teljes szövege. 
3 Verseghy F. élete és müvei. 1903. 153. 1. 
* Dalok gyűjteménye. M. T. Akadémia, M. írod. 0. 10148., 128—129 1. 
5 Friss bokréta. 1818. 93. 1. 
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6. Dein g e d e n k ' i c h . . . 

Brun Friderike 1792-ben megjelent költeménye, Ich denke dein...,. 
amely Goethét is egyik kis halhatatlan lírai remekére (Nähe des Geliebten),. 
majd Matthissont Andenken c. költeményére ihlette, még népszerűbbé tette 
a Dein gedenk' ich... kezdetű és sokféle változatban születő és terjedő' 
érzelmes dalokat. Ezek közül Eschenburg Elegie an Dorinde c. költeményét 
(1771) fordította le Szemere Pál (IK. 1929. 338. 1.) és Müchler Károly 
An Lina c. énekét (1786), Igaz Sámuel (v. ö. IK. 1938. 193. 1.). Ez utóbbi 
költeménynek egészen eltérő fordítása van egyik énekeskönyvünkben1 — 
összevetésül közöljük a kétféle szöveget: 

Igaznál : 
Eszembe vagy, ha szürkül a reggel Eszemben vagy, ha a reggel szürkül,. 

Eszembe, ha napom éjj fedi, Eszemben, ha napom éjre száll, 
És utánnad follynak bús érzéssel 'S hü szerelmem.bár reménység nélkül, 

Reménytelen szerelmem könnyei. Mindenütt csak tégedet talál. 

Eszembe vagy, ka sírva könyörgök Eszemben vagy ha sírva könyörgök. 
Hibám száma pedig mind telik Bűnöm száma pedig mind telik, 

Eszembe vagy a' sírhalmok között Eszemben vagy a' sírhantok között, 
Hol a' Porban jobb élet esik. Hol a' porban jobb élet érik. 

Eszembe vagy 's szívem veled teli Eszemben vagy 's szívem remeg belé,. 
Az okosság szavát nem hallya Mégsem hallgat az okosságra, 

És ha magát az Égbe emeli 'S ha olykor a' hit égbe emelé 
Tsupán képed imádkoztattya. Te tüzeled azt imádságra. 

A két fordítás — a második strófa mutatja —nem. független egymás
tól. Lehet, hogy az első változat Igaz Sámuelnek egy régibb kísérlete ;. 
lehet azonban az is, hogy másvalakinek a próbálkozása és Igaz fordítása 
csak ennek megjavítása. A fordítottja:, hogy az első szöveg Igaz S. mű
fordításának romlott változata, nehézkessége miatt nem valószínű. 

7 . Mi t j a m m e r v o l l e m Blicke . . . 

Schubart Keresztély Frigyes (1739—1791) költői hatásának eddig mind
össze Kis Jánosnál ismertük némi nyomait. Most a Rumy-féle, már többször 
idéztük gyűjteményben2 Der Bettelsoldat c. sokat énekelt költeményének* 
fordítására bukkantunk. Egy szép Világi Ének felirattal így szól a vers : 

Egy Invalidus keserves Éneke. 
1. Szomorkodó tekintettel 2. Az Ég [jól] tudgya, mit szenvedtem 

Keservessen bánkódom A' zászlómnak rendjibe 
Ezer gondnak az terhivel 'S hányszor hadban meg ütköztem 

E világon bujdosom. Puskapornak gőzibe. 

i 8-r. X. k. 196. sz. 131. 1. 
' 2 u. o. 8-r. VIII. k. 172/d. sz. 71. 1. LV. ének. 

3 Arany Koldusénekénék őse : itt is «sántán is, bénán is» . . . «man
kót hordoz a bal»: Ich bettle vor den Thüren, Ich armer, lahmer Mann.. » 
schwer hinke ich an meiner Krücke.. . 
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5. Essős, fagyos mord időben 6. Mégis (én) nem kémélytettem 
rémítő éjfél tájban Közel lévén síromnak 

Villám 's menykő hullás közben Én mást jutalmul nem vettem 
őrt álltam magánossan. Mint sem koldus pálczámot. 

[Szomjúságot 's ehet tűrtem [Voltam is a' Császáromnál 
Testem alig befödve Kértem, rajtam segéljen 

Köpönyögömen hevertem De, a' fájdalmas szó, — annál 
nedves földre terítve.] Meg vettetett kérésem. 

4. Gyakran ágyú golyóbisok Hol eő érte és Hazámért 
Fenegettek vesztemmel Sokszor ontám véremet, 

Sokszor mocsár vizet ittam Leghívebb szolgálatomért 
Éltem penész kenyérrel. Lásd mint vettem béremet.] 

9. Mint más vitéz hadi ember 10. Azért nézd meg ezen bankót 
Állottam a' sorokban 'S közelítő sírómat, 

Most írattam — győzvén többször Keserű életem sorsát 
Invalidus' laistromban. Tekintsd koldús-pálczámot 

7. Sok sebekkel bilegetett 11.'S kerültessék szerencsédre 
Hol egy, hol más órában — Esküttetlek Egekre — 

A bal sorstul öldöztetett Tőled katonasság rendje 
Éltem végét kívántam. Döhös Marsnak műhelye. 

A költeménynek eredetije (1781) így kezdődik: 

Mit jammervollem Blicke Gott weiss, hab' viel gelitten, 
Von tausend Sorgen schwer Ich hab' so manchen Kampf 

Hink' ich an meiner Krücke In mancher Schlacht gestritten, 
In weiter Welt umher. Gehüllt in Pulverdampf. 

A fenti magyar szöveg számozása mutatja a német szövegnek sorrendjét. 
A német 3. és 8. strófa fordítása nincsen meg a magyarban; a zárójelbe 
tett strófák viszont nincsenek Schubart versében, de benne lehettek vala
melyik, röplapokon terjedt szövegben. A dalnak érdekessége, hogy maga 
Schubart is megzenésítette. A magyar fordítónak a nevét is ösmerjük: a 
költemény végén aláírásszerüen olvasható: «Németbül fordította Baky Elek.» 
JMaga a dalosfüzet 1813-ig Baky Rudolfé volt (a fordítás tehát ennél korábbi), 
Rumy 1828-ban Turcsányi Lajos kőszegi tanártól kapta. 

8 . H e i n r i c h lag" be i se iner N e u v e r m ä h l t e n . . . -

«Kölcsey Ferenc irományaival Obernyik Károly thékájából való» egy 
kis 16-r., kezdetleges írású dalosfüzetke. Egy énekeskönyveinkben szintén 
többször ismétlődő balladaféle van benne,1 Henrikről, aki — mint Bende 
vitéz — nem tud nászéjén hitvese mellett nyugodni; itt a gazdag második 
asszonyért az elsőt Henrik sírba üldözte, s éjfélkor az jelenik meg neki. 
Henriket mardosó lelkiismerete első felesége sírjához s öngyilkosságba ker
geti; szelleme azonban éjfelenként mint szörnyeteg bolyong. — Katzner 
János Frigyesnek (1732—1798) Heinrich und Wühelmine c , először 1779-

1 Id.gyüjt 8-r. IX. k. 186/b. sz. 
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ben megjelent költeménye Németországban nagyon népszerű volt, sok vál
tozata még a legújabb időkben ia1 élt a nép száján, a Saar vidékéről 1892-ből 
és a berni kantonból 1901-ből is közölték.2 Az érzelmes német ballada — 
Katiner szövege 11 strófa — így kezdődik: 

Heinrich lag bei seiner Neuvermählten, 
Einer reichen Erbin von dem Rhein, 
Schlangenbisse, die den Falschen quälten, 
Liessen ihn nicht süsßen Schlafs sich freun. 

A legkülönbözőbb, de mindig népi daliamokra énekelték, művészi megzené
sítése nincs. Nem csuda, hogy hozzánk vis eljutott ; az a különös, hogy 
egyetlen fordítása nagyon gyönge és erőltetett s mégis hosszabb-rövidebb 
változatokban és kisebb-nagyobb változtatásokkal számos énekeskönyvünk
ben fölbukkan :3 

Henrik nyugszik új hitvesse mellett, 
Ki sok kintsel bírt Rajna táján, 
De a' mardosó lelkiismeret 
Bízgatta, álmát háborgatván. 

Éjfélt hogy üt toronyban az óra, 
Egy hideg kéz ágya' kárpitját 
Félre vonván, halotti pompában 
Látja állni Wilhelmináját, stb. 

A Kölcsey-hagyatékba keveredett változat mindössze hét strófa; másutt 
9—10—11, de mindig ugyanaz a fordítás. Irodalmi becse nincs, de a német 
szentimentális dal beáramlásának jó példája: miként az előbbi is, emléke 
annak, hogy a németül megismert s polgári köreinkben németül elterjedt 
dalhoz magyar — s bármi rossz, de magyar szöveget kívántak. 

9 . I c h h a b ein k le ines H ü t t c h e n n u r . . . 

Gleimnek ez az egyik legnépszerűbb költeménye {An Solly), amelyet 
mi Verseghy Ferenc Klárikához c. kedves költeményéből ismerünk, a XIX. 
század végéig élt (s él valószínűleg ma is) igen különböző változatokban a 
nép ajkán.4 Verseghy legrégibb fordítása Gleim szövegéhez ragaszkodik; 
későbbi, szebbik átdolgozása egy német énekeskönyv valamelyik változatára 
támaszkodik. Ilyen népi változat lehetett annak a Juhász' nótájának a 
forrása is, amelyet Mindszenty Dániel gyűjteménye őrzött meg. Ennek első 
strófája így szól:5 

Nincs egyebem egy kunyhónál, Egy pataknál magában 
A'melly egy kies völgyben áll, Vén fának árnyékában. 

(Még hét strófa.) 

1 Friedländer id. m. IL k. 215. 1. 
s Friedländer id. m. II. k. 214. 1. 
3 Hétstrófág változata a fent idézett Dalok gyűjteményében is, Sáros

patak, 1826 után. 
4 Hoffmann—Prahl id. m. 143. 1. és Erk—Böhme, Liederhort. 1892. 

II. k. 516. sz. 
' * M.'T. À. id. gyűjt. 8—r. III. k. 56. sz. 77. 1. 
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Gleim költeményének és Verseghy átdolgozásának 1—2. strófájából 
közöljük összevetésül e sorokat: 

Ich hab ein kleines Hüttchen nur Amott a hegynek zöld tövén 
Steht fest auf einer Wiesenflur, Eggy domb ül a' völgy' kezdeténn 
An einem Bach, und Bach ist schön... 'S ezenn parányi kis tanyám — 
Am Hüttchen klein steht gross ein Mellette csörg a' friss patak . . . 

Baum . . . Előtte nagy tölgy gallyazik . . . 

A Juhász* nótája még hívebb Gleimhez, mint Verseghy. De csak az 
első strófában. Gleim még csak hívogatja a kunyhóba Sollyját (Klárikáját 
Verseghy) : a juhász már boldogan él Sárijával a kunyhóban. Az énekbe 
figy másik kunyhó-dal rontott bele, Wagenseilé (Arm und klein ist meine 
Hütte . . . ) , amelyet Szemere Pál fordított magyarra (Házi boldogság)*- ; mind
kettőben már teljes a boldogság: 

Juhász' nótája Szemere 
Ha a' hajnal közelget, A legelső napsugárral 
Sárim csókkal költöget. Édes csókja ébreszt fel. 

10. I s t d e n n L i eben ein V e r b r e c h e n . . . 

Legrégibb följegyzése 1810-ből való, de mivel ekkormár sok változata 
•«1, valószínű, hogy jóval régebbi születés.2 Úgy nézem, a német vers sem 
tisztán népi eredetű ; bár szerzőjét nem ismerjük, irodalmi alkotásnak gon
dolom. Első strófája így hangzik :3 

Ist denn Lieben ein Verbrechen? Dann gereut es mich des Lebens, 
Darf man denn nicht zärtlich seiu ? Dann beklag' ich die Natur: 
Nicht von seinem Liebchen sprechen, Hab ich denn ein Herz vergebens, 
Und sich nicht der Liebe freun ? Oder doch zum Klagen nur? 

A Kisfaludy-Társaság említett gyűjtésében ennek két magyarját is 
találtam. Az egyik Machik Józsefnek, a későbbi műegyetemi tanárnak, Trefort 
nevelőjének verseskönyveiben van (még mint a zágrábi akadémián a magyar 
nyelv és irodalom tanára küldött be három becses kéziratos kötetet)4 : 

Tehát vétek-e szeretni? Oh tehát miért születtem, 
Tiltotta a' Természet? Vádlom a természetet, 
Kit a' szív szeret illetni, Mely csak azért adta éltem, 
Tilalmas cselekedet ? Hogy kínozza szívemet. 

A fordítás elég hü, de talán épen ezért nagyon fordítás-ízü s nem 
elég költői. Sokkal sikerültebb átültetése az éneknek az, amelyet egy másik 
gyűjtemény őrzött meg;5 második strófájában már szabadon csapong el 

i V. ö. IK. 1929. 340. 1. 
2 Hoffmann—Prahl id. m. 157. 1. 
s Erk—Böhme id. m. II. k. 453. 1. 
* M.T.A. id. gyűjt. 8-r. VII. k. 171/b. sz. 35. 1. — Sajnos, Machik kül

deményéből csak az I. és III. k. van meg. 
* Id. h. 8-r. X. k. 196. sz. 4L i. 
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forrásától s elhagyja annak érzelmességét ia. Annyi azonban' ettől függet
lenül is igaz, hogy irodalmi értékű alkotás, utolsó két strófája a harmincas 

-évek legjobb ilyon szellemű költeményeivel versenyez. Lehet, hogy nyom
tatásban is megjelent, igen sajnálom, hogy szerzőjét nem tudom megmondani: 

Hát a' szerelem bűnnel jár? 
Nyájaskodni nem szabad? 
S' az egymással öszve jött pár 
Vét, ha szót vált és vigad ? 
Oh ! úgy a' Természet bennem 
Tsak únást szül s' jajt fakaszt, 
Hát híjában van-e szívem, 
Vagy tsak kínra nyertem azt ? 

Lángnak láng utánn hevülni, 
Érezni minden' betsét, 
Szívnek szívben elmerülni 
Van-e szebb frigy ? szebb petsét ? 
Tiszta égi olvadásban ' 
Távol a legkisebb szenny, 
Élni egymásért s egymásban, 
Nem ez volna-e a' menny? 

Végzet! dúld el Ifjúságom, 
Hogy ha a' szerelem bün, 
Benne minden boldogságom, 
Rajta kivül ez megszün. 
S' mégis kedves Angyalomtól 
Kénszerítesz megválnom, 
Ah, vonny el inkább magamtól 
S' hagyd magam meg utálnom. 

így kívánom kedvesemmel 
Élni boldog sorsomat, 
Szívemet föl váltva szívvel, 
Tsokkal váltva tsókomat. 
'S ha szeretni 's szerettetni 
Még mind e' mellett is bün, 
Lelkem úgy e' bűnt követni 
Soha, soha meg nem szün. 

1 1 . S c h ö n e M i n k a , i ch m u s s s c h e i d e n . . . 

Tiedge Kr. Ágost kozák-dalának pár évvel ezelőtt közöltem, két magyar 
átdolgozását.1 Machik József imént idézett gyűjteményében3 van egy har
madik változata, amely az egyik közölt versnek strófáit részben átveszi, 
részben újakkal szaporítja, egészében pedig megmagyarítja: 

Édes Trezkám el kell válnom, 
Ah ! de nagy kínt kell ki álnom, 
Most midőn, kedves Bálványom 

El kell távoznom. 

Légy ah ! kérlek, igaz hozzám, 
Tekinteted fordítsd reám, 
Ne haggy hívem engem árván, 

Hajts kérésemre. 

Setét lészen minden napom?, 
Szomorú magánosságom, 
Oh mikor siratni fogom 

Trezkát, fájlalom. 

Soha nem felejtelek el, 
Hív ajakkal, hív kezekkel 
Csókjaim küldöm szelekkel 

A' Hartz' dühiből. 

Lám haldoklik az én lelkem, 
Vérzik szívem, sír szüntelen, 
Midőn Trezkám, oh kegyesen 

Távol vagy tőlem. 

Zengem kínom fünek-fának, 
De tudom, hogy meg nem szánnak, 
Midőn embertől Trezkámnak 

Kérdezem nevét. 

Múlik sok hold fényességgel, 
Meg ölellek szívességgel, 
Trezkám, melly nagy kegyességgel 

Szíves örömmel. 

Semmi víg dalt nem esmérek, 
Megemészt az éves méreg, 
De midőn majd visszatérek 

Boldogabb leszek. 

* IK. 1937. 408. 1. 
••» Id. h. 171/b. 9. 1. 
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12 . Mädchen m i t den b l auen A u g e n . . . 

Csak népies változatai ismeretesek, a legrégibb 1839-ből, egy újabb 
1880-ból ; Erk-Böhme Liederhortjn közli e két változatát (II. 452. 1.) Az 
első strófa irodalmi alkotásnak látszik : 

Mädchen mit den blauen Augen, komm mit mir ! 
Lass uns Himmelswonne saugen, folge mir ! 
Drunten in dem stillen Tale, 
Zu dem schönen Wasserfalle 

Wandeln wir. 
Ehhez a strófához más versekből tapadtak strófák : az egyik válto

zatban arra emlékezteti a férfi a dacoskodó leányt, hogy szépsége és az 
ifjúkor bája elvirul ; a másikban, hogy van más nő is a világon. Magyar 
változatai közül a Pannonhalmi énekeskönyv (1796) és a már idézett Dalok 
gyűjteménye (1826) két különböző szöveget őrzött meg, de csak az előbbinek 
első sorai egyeznek a fenti német változattal : 

Te kékszemű kis leányka, jöj vélem, 
hogy részes égi örömben légy vélem, 
ottan ama csöndes völgyben, 
az holdnak halvány színiben örömben. 
Hallod, mikép ama forrás tsergedez, 
hol az ezüst habon Ámor lengedez . . . 

Valószínű, hogy a kerek szerkezetű magyar vers őrizte meg az erede
tinek helyes szövegét — tartalmilag a másik is hasonló : a két szerelmes 
egymásé lesz — egy irodalmi alkotású rokoko-dalét. A P. É. kelte minden
esetre egy XVIII. századi költeményre Erk—Bőhmeék közléseinél jóval 
régibb irodalmi szövegre utal, amelyből a német népi dal elromlott. 

1 3 . V o n a l len F a r b e n in de r W e l t . . . 

Müchler Károlynak Lob der blauen Farbe c. verse nem érzelmes ugyan, 
de szerzőjénél fogva (1. fenn a 6. p. alatt) ide tartozik. A költemény először 
a Berliner Musenalmanach für 1794-ben jelent meg (196—197. 1.) és 
különösen azért lett népszerű, mert Schmidt v. Lübeck hazafias szellemben 
dolgozta át.* Első strófája így szól: 

Von allen Farben in der Welt 
Am meisten doch mir Blau gefällt, 

Blau ist des Himmels lichter Bogen, 
Hat ihn kein Nachtgewölk umzogen. 

A Müchler verséből került magyar dalra Mindszenthy Dániel énekes-
könyvében akadtam:2 

Minden színben csak a' kékkel A' viola is kékellő, 
Tartokomért bír minden ékkel, A' melly szeméremmel tellő 

Én kék köntöst csináltatok, Szűz keblét zöld fűbe rejti, 
Kék szemekbe kacsingatok. De balzamát künn felejti. 

* Friedländer id. m. IL k, 346. 1, 
* M. T. Akadémia id. gyűjt. 8-r. III. k. 56. sz. 144. 1. 
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A' nefelejcs is szebb véle, Magának a' Teremtőnek, 
Hogy kékellik égszín széle ; A' mindenható erőnek 

Oh szép tájék, engem rejts-el, Mennyire tetszett a' kékszín,. 
Meüy pompázol nefelejccsel. Mutatja a' tiszta égszín. 

Minden színben csak a* kékkel 
Tartok, mert bír minden ékkel 

A' szép Vénusz is magokból 
Szülétek a' kék habokból. 

A fordító — nevét nem ösmerjük -— a hét strófás eredetinek csak 
első három versszakát ültette át s ezt is úgy, hogy az elsőbe beledolgozta 
a németnek hatodik strófáját, s Müehler első strófájából lett a negyedik ; hogy 
a barokk befejezés honnan került a magyarba, nem tudom. 

Bajza József Kék szín c. költeményében is (ÖM. I. 176. 1.) mintha 
Müehler dalának emléke szólna : 

Más dicsérje a setét, A kis emlény kelyhe kék, ( 
Sárga, zöld szín kellemét, Melyért a szív lángol, ég ; 

, A kék szín kedves nekem, Kékek a csermelyhabok, 
Mint viruló életem. Kikben a szent menny ragyog ; 
Kék az esti tünemény, S kék, szemed, szép Emmike, 
A szivárvány, a remény, Te szív legkedvesbike. 

14 . Mich, f l ieben alle F r e u d e n . . . 

Rachelina dalát Paesiello János olasz operájából nálunk a német for
dítás (Die schöne Müllerin) tette népszerűvé. A németben is népiessé vált 
áriát (v. ö. Erk, Liederschatz, 77. sz.) magyarba Szemere Pál ültette át. 
(Epedés. V. ö. EPhK. 1913. 360.) Szemerének egy másik műfordítása, 
a Veszteség is ugyanennek a német dalnak egyik változatából készült, amely 
így kezdődik: Dahin sind meine Freuden... s hogy az éneknek egy 
harmadik változata is járta, azt Szalontai Madass Sándornak a Hasznos 
Mulatságokban öt esztendővel a Szemeréé után (1817. H. félév, 8. sz.) meg
jelent fordítása mutatja. A kettőnek kezdete párhuzamba állítva, így fest:-

Szemere Madass 
Oda örömeim is, Örömim oda vannak, 

Ah ö is oda! Bú emészt engemet, 
Tépnek gyötrelmeim A' keserves fájdalmak 

E szívet nyomva. át marják szívemet. 

A dal azonban kettejüknél másként folytatódik ; Szemere csak keresi 
elveszett boldogságát, Madass szerint még érzelmesebb : inkább meghalna. 
E magyar változatok is eltérő német szövegekre utalnak s azokkal együtt 
mutatják a dal népszerűségét. 
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