
Az illat eg¢sz ¢jjel Àrad,
utÀna messze szÀll a sz¢llel.

A f¢ny a l¢pcsûn¢l kifÀrad,
az emeletre mÀr nem ¢r fel.

Hajnal van: egy kicsit gyür´tten
csukÂdnak ´ssze mind a kelyhek,

s ki tudja, titkos, lÀgy ´l¡kben
mif¢le Ãj gy´ny´rt teremnek.

Mihail Jurjevics Lermontov

KOZçK B¹LCSýDAL

Aludj, kincsem, b¡szkes¢gem,
Tente, tente hÀt,

M¢g a f¢nyes hold az ¢gen
Is b´lcsûdbe lÀt.

Hadd mes¢lek most mes¢ket,
Reg¢t, balladÀt,

Szenderedj el, szemecsk¢det
Hunyd le, tente hÀt.

Fut a Terek, vize habzik,
Tajt¢kos a part,

V¢rszomjas csecsen lopakszik,
Villan g´rbe kard.

çm apÀd is r¢gi bajnok,
BÀtor, jÂ kozÀk,

Aludj csak, ne nyugtalankodj,
Tente, tente hÀt.

Lesz idû, megismered te
Ezt az ¢letet,

F¡rg¢n l¢psz a kengyeledbe,
Fogod fegyvered,

Nyerged kÀpÀjÀra selymet
HÁmez majd anyÀd,

Aludj sz¢pen, drÀga gyermek,
Tente, tente hÀt.
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Nyalka vit¢z lesz belûled,
SzÁved is hely¢n,

Mikor bÃcsÃt veszek tûled,
Intesz majd fel¢m.

Keserves k´nnyeket ontok
Eg¢sz ¢jen Àt,

Aludj, amÁg semmi gondod,
Tente, tente hÀt.

Leszek bÀnattÂl eny¢szû,
Lesem, j´ssz-e mÀr,

Leszek imÀdsÀggal ¢lû
Nappal, ¢jszakÀn,

S tudom, hogy a messzi f´ld´n
HiÀnyzik hazÀd...

Aludj, nincs, ami gy´t´rj´n,
Tente, tente hÀt.

Ha a hosszÃ Ãtra elm¢gy,
Adok szent ikont,

AttÂl k¢rd az ör kegyelm¢t,
°s û Âvni fog.

S gondolj rÀm, ha vad vesz¢lyben
VÁvsz kem¢ny csatÀt,

Aludj, kincsem, b¡szkes¢gem,
Tente, tente hÀt.

A SELLý

A folyÂ k´zep¢n telihold ragyogott,
S egy sellû f´l-le bukott;

Fr´csk´lt, hogy a vÁz, az ez¡stszin¡ Àr
Felcsapjon a holdig akÀr.

T¡kr¢n a folyÂ felhûk csapatÀt
G´rgette, terelte tovÀbb,

S a kis vizilÀnyka dalolva suhant,
A partokig ¢rt el a hang.

így szÂlt dala: àLent a folyÂ fenek¢n
HullÀmokon Àtt´r a f¢ny,

Aranyhalak Ãsznak azÃr vizen Àt,
Csillognak ¡vegpalotÀk.
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Egy sÀrga homoknyoszolyÀn idelenn
NÀdf¡gg´ny alatt idegen

Vit¢z aluszik, fiatal dalia,
¹nzû habok Àldozata.

HajÀt, a selyemgy¡r¡ket ´r´mest
F¢s¡lj¡k, amint j´n az est,

S d¢lben gy´ny´rü arcÀt, ajakÀt
Lehelgeti csÂkkal a szÀnk.

De a csÂkokat û nem is ¢rzi talÀn,
SzÂtlan marad ¢s halovÀny,

Mellemre borulva pihen szeliden,
Nem hallik a sÂhaja sem.Ê

A folyÂban, amely csupa furcsa talÀny,
E dalt dÃdolta a lÀny,

S t¡kr¢n a folyÂ g´rgette tovÀbb
Felhûk rohanÂ csapatÀt.

Papp GÀbor Zsigmond fordÁtÀsai

Dalos LÀszlÂ

HçROMF°LE
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Nemr¢g Ãjra elolvastam a BþN °S BþNHýD°S-t.
UtÀna, szakmai kÁvÀncsisÀgbÂl, belen¢ztem a reg¢ny nevezetes szÁndarabvÀltozatÀba,
melyet a francia Gaston Baty (1885ä1952) k¢szÁtett. ý mindenekelûtt szÁnhÀzi rende-
zûk¢nt tett szert nagy hÁrn¢vre. Dosztojevszkij-dramatizÀlÀsÀt nÀlunk 1933-ban a Ma-
gyar SzÁnhÀz, hÀrom ¢vtizeddel k¢sûbb a ThÀlia SzÁnhÀz jÀtszotta.

Egy ¢rdekess¢g: Porfirij Petrovics vizsgÀlÂbÁrÂ ¢s Razumihin darabnyitÂ pÀrbesz¢-
d¢ben, az utÂbbi szÀjÀbÂl, a k´vetkezû mondat is elhangzik: à°sszel nem ¢red fel Orosz-
orszÀgot, csak hinni lehet benne.Ê

Ez a mondat nincs benn a reg¢nyben. Ez a mondat: prÂzÀvÀ oldott id¢z¢se Fjodor
Tyutcsev (1803ä1873) n¢gysoros k´ltem¢nye elsû ¢s utolsÂ sorÀnak.

Razumihin szavai nincsenek id¢zûjelben. NyilvÀn a darabvÀltozatot franciÀbÂl ma-
gyarra fordÁtÂ Heltai Jenû sem sejtette, kicsoda rejtezik a mondat m´g´tt.

Gaston Baty ezek szerint ismerte Tyutcsev vers¢t. M¢g annak a v¢letlen egybees¢s-
nek is utÀnan¢zhetett (f´lfedezte?), hogy a reg¢ny is, a hÁrneves n¢gysoros vers is
ugyanabban az ¢vben, 1866-ban jelent meg. ¹sszetartoznak. K´z¡k van egymÀshoz.

Fjodor Tyutcsev k´ltem¢nye egy¢bk¢nt, SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsÀban, Ágy hangzik:




