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TO KO DY I LO N A – szo p r á n
SZENNAI KÁLMÁN – zongora
Közreműködik:
M U S K ÁT A N D R Á S ZO LTÁ N – t e n o r
H á z i g a z d a: Z AVA ROS E SZ T E R
S o r o z a t s z e r k e s z t ő : Ó KOVÁC S S Z I LV E S Z T E R
Re n d e z ő: TO RO N Y KŐY AT T I L A

„Francesco Paolo Tosti (1846–1916) lehetne az „olasz Schubert,” hiszen mindketten több mint 600
dalt írtak. Tosti kora népszerű zeneszerzője volt. Csodálatos dallamaival egykettőre kedvence lett
az olasz tenoroknak és az olasz közönségnek. Túlnyomórészt olasz költők versére írt, de amikor
Párizsban és Londonban járt, francia és angol szövegre komponált.
Amikor én jártam a világot, mindig olasz szopránnak tartottak. Ezért a dalkoncertjeim zeneszerzőit
is igyekszem az olaszok közül kiválasztani. Magyarországon kevésbé ismerik Tosti munkásságát,
így célom ezzel a Daldélutánnal, hogy a komponista hazánkban is népszerűbbé váljon. Dallamai
varázslatosak, expresszívek. Fájdalom, szenvedély, szerelem – vagyis minden nagy érzelem
fellelhető zenéjében. Az ember hallgatva azt gondolná, könnyű dalokról van szó. Pedig dehogy!
Olyan hangtechnikát, muzikalitást, előadói készséget igényelnek az előadóművésztől, mintha
áriákat énekelnének!”
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Gabriele D’Annunzio

Visione!

Látomás!

Il sole ride: le nubi serene
vagan pe ‘l cielo di cobalto a ‘l vento:
ed io mi sento il freddo ne le vene,
ed io ne ‘l cuore la morte mi sento!

A nap kacag: derűs fellegek
szállnak a szélben a kobaltszín égen:
a csontjaimban érzem a hideget,
és a szívemben érzem a halált!

Ma tu chi sei, gentile visïone,
che mi tendi così le braccia stanche?
che mi sussurri l’ultima canzone
ai fior de ‘l campo, a le farfalle bianche?

De ki vagy te, kedves látomás,
ki felém karodat tárod?
Miért suttogod nekem utolsó dalod
a mező virágairól és a fehér pillangókról?

Il sole ride; da le acacie in fiore
viene per l’aure una fragrante ondata:
ed io doman sarò ne ‘l cupo orrore
de l’urna, sola, triste, assiderata!...

A nap kacag, a virágzó akácok felől
illatos levegő áramlik felém,
s engem holnap vár a legsötétebb rettegés
az urnában egyedül, szomorúan, mozdulatlanul.

Ma tu anche là, fedele visïone,
mi tenderai così le braccia stanche?
Oh! sì, ripeti l’ultima canzone
ai fior de ‘l campo, a le farfalle bianche!…

De te majd ott is, hű látomás,
megtartod ugye fáradt karom?
Ó! Igen, ismételd el utolsó dalod
a mező virágairól és a fehér pillangókról!
Kovács Mária Anna fordítása
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Gabriele d’Annunzio

Giuseppe Giusti

Quattro canzoni d’Amaranta Amaranta négy éneke
– L’alba separa
– Az árny hajnalban

Preghiera

Fohász

Alla mente confusa
Di dubbio e di dolore
Soccorri, o mio Signore,
Col raggio della fé.

A zavart elmét
A kétségtől és a fájdalomtól
mentsd meg, Uram,
a hitnek sugarával.

Sollevala dal peso
Che la declina al fango:
A te sospiro e piango,
Mi raccomando a te.

Vedd le róla a nehéz súlyt,
mely a sárba dönti:
hozzád sóhajtok, és sírok,
neked ajánlom magamat.

Sai che la vita mia
Si strugge appoco appoco,
Come la cera al foco,
Come la neve al sol.

Tudod, hogy életem
lassan-lassan elillan,
mint viasz a tűzben,
mint hó a napon.

All’anima che anela
Di ricovrarti in braccio
Rompi, Signore, il laccio
Che le impedisce il vol.
Signor, pietà!

Hogy visszavihessem karjaidba,
szakítsd le, Uram, láncait
e sóvárgó léleknek,
amik miatt nem tud repülni.
Kegyelem, Uram!

II.
L’alba separa dalla luce l’ombra,
E la mia volutta dal mio desire.
O dolce stelle, e l’ora di morire.
Un più divino amor dal ciel vi sgombra.
Pupille ardenti, O voi senza ritorno
Stelle tristi, spegnetevi incorrotte!
Morir debbo. Veder non voglio il giorno,
Per amor del mio sogno e della notte.
Chiudimi, O Notte, nel tuo sen materno,
Mentre la terra pallida s’irrora.
Ma che dal sangue mio nasca l’aurora
E dal sogno mio breve il sole eterno!

II.
Az árny hajnalban elválik a fénytől,
Éppúgy, ahogy gyönyörtől a vágyam.
Ó, csillagok, eltűnök a halálban!
Istenibb szerelem száll le az égből.
Épségben hunyj ki, vissza sose térő
Szomorú csillag, égő szemvilágom!
Meg kell halnom. A nappalt nem kívánom
Meglátni. Éj és álom többet érő.
Ó, éj, engedd, hogy kebledre omoljak,
Míg a földön fakó permet lebeg szét!
Add, hogy véremből új hajnal szülessék,
S rövid álmomból örökkévaló nap!
Hárs Ernő fordítása

Corrado Ricci

Ridonami la calma

Add vissza békém

Ave Maria per l’aria va il suon d’una campana
Sorge venere pura e solitaria da la selva lontana.
Oh! Come si diffonde del vespero la pace!
La rondine ritorna a le sue gronde e là s’addorme e tace
Resta un murmure lento di mille voci strane.
Forse tra i fiori e tra le siepi
il vento racconta storie arcane.
Chi sa quanti pensieri in quel susurro grato!
Il vento canta e sopra i cimiteri e i giardini è passato.

Ave Maria, egy harang hangja száll a légben,
Vénusz felkel tisztán, magányosan a messzi erdő felett.
Ó! Az esthajnalcsillag békéje árad szét!
A fecske visszatér az eresz alá, ott elalszik, és hallgat.
Ezer furcsa hang mormolása marad csak.
Tán a virágok és bozótok között
titokzatos történeteket mesél a szél.
Ki tudja, mennyi gondolat száll e kedves suttogásban!
A szél dalol, és tovaszáll a temetők és kertek felett.

Ave Maria, nel core comm’è dolce la sera?
Tu sai che ne’ tormenti dell’amore è schietta la preghiera;
ond’io, nel cielo fiso lo sguardo umido
e l’alma:
“Ridonami, ti prego, il mio sorriso;
Ridonami la calma, ridonami la calma!”

Ave Maria, milyen édes szívemben az este!
Tudod, hogy a szerelem kínjai közepette
tisztán száll imám fel az égbe, ahova könnyes
tekintetem és szívem fordítom:
„Add vissza, kérlek, mosolyomat,
add vissza békém, add vissza békém!”

Kovács Mária Anna fordítása

Riccardo Mazzola

Tristezza

Szomorúság

Guarda; lontan lontano
muore ne l’onde il sol;
stormi d’uccelli
a vol tornano al piano.

Nézd; messze-messze
a nap a hullámok közé bukik,
és madárrajok
repülnek a szárazföld felé.

Una malinconia io sento in cuore
e pur non so perchè;
guardandoti negli occhi,
o bella mia, muto mi stringo a te.

Búskomor a szívem,
nem értem, miért;
mikor szemedbe nézek,
ó, szépségem, csak némán magamhoz szorítalak.

Kovács Mária Anna fordítása
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Copre l’ombrìa d’un manto
le cose, il cielo, il mar;
io sento tremolar
ne gli occhi il pianto.

Egy köpeny árnyéka takarja el
a világot, az eget, a földet;
érzem, remegek,
szemeimben könnyek.

E se t’incontrerò su la mia via
che mai dir ti potrò?
Una stella filò come una scia
e il mare la smorzò.

S ha utunk során találkozunk,
mit mondok majd neked?
Egy csillag eltűnt, mint lábnyom a homokban,
a tenger mosta el.

Suona l’avemaria ed è sí triste
e pur non so perchè:
devotamente preghi, o bella mia,
io prego insieme con te.

Szól az Ave Maria, és olyan szomorú,
de nem tudom, miért:
áhítattal imádkozol, ó, szépségem,
és én imádkozom veled.

Ma s’io ti chiamerò come in quell’ore
non fuggirmi così.
Non volgere la faccia al mio dolore
se il tuo sogno mori!

De ha úgy hívlak majd, mint akkor,
ne fuss el előlem.
Ne fordítsd el arcod fájdalmamról,
ha álmod szertefoszlott már.

Tenera ne la sera
che s’empie di fulgor,
dai nostri amanti cuor
va la preghiera.

Az éjszakában,
mely megtelik ragyogással,
szerelmes szíveinkből
lágyan száll fel imánk.

E la malinconia
mi fa pensare
e pur non so perchè,
che un giorno, ahimè,
dovrà la vita mia
perdere il sogno e te!

E búskomorság
elgondolkodtat,
de nem tudom, miért,
arról, hogy egy nap, ó jaj,
el kell veszítsem
álmaim és téged!
Kovács Mária Anna fordítása

Riccardo Mazzola

Tormento

Gyötrelem

Quando ricorderò le tue carezze
ove mai sarai tu?
Di quei giorni di sogni e di dolcezze
che mai resterà più?

Mikor eszembe jut majd, hogy simogattál,
te hol leszel?
Az álomszerű édes napokból
mi marad?

Quando ti chiamerò nel mio tormento
chi mai risponderà?
Amore è come un’alito di vento:
passa, carezza, va!

Mikor majd gyötrelmeim közepette szólítalak,
ki válaszol nekem?
A szerelem olyan, mint egy fuvallat:
eljön, megsimogat és tovaszáll!
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Francesco Paolo Tosti

Sogno

Álom

Ho sognato che stavi a’ ginocchi
Come un santo che prega il Signor…
Mi guardavi nel fondo degli occhi
Sfavillava il tuo sguardo d’amor

Azt álmodtam, letérdeltél
Mint ahogy egy szent, aki az Úrhoz esd…
Mélyen szemembe néztél
És tekintetedben felragyogott a szerelem

Tu parlavi e la voce sommessa…
Mi chiedea dolcemente mercè…
Solo un guardo che fosse promessa
Imploravi, curvata al mio piè

Nyugodt hangon szóltál hozzám…
Gyengéden kértél tőlem kegyelmet…
Lábaimhoz borulva könyörögtél
Egy pillantásomért, melyben ott az ígéret

Io tacevo e coll’anima forte
Il desio tentatore lottò
Ho provato il martirio e la morte
Pur mi vinsi e ti dissi di no

Én erős lélekkel hallgattam
Legyőztem a kísértő vágyat
De megéreztem a szenvedést és a halált
Mégis győztem, nemet mondtam

Ma il tuo labbro sfiorò la mia faccia…
E la forza del cor mi tradì
Chiusi gli occhi, ti stesi le braccia…
Ma, sognavo… E il bel sogno svanì

Ám ajkad hozzáért arcomhoz…
És cserben hagyott erős szívem
Lehunytam szemem, karom feléd tártam…
De álmodtam csupán… és a szép álom tovaszállt
Kovács Mária Anna fordítása

7

Georges Doncieux

Pour un baiser sur ta peau Egy csókért illatos
parfumée
bőrödön…
Pour un baiser sur ta peau parfumée,
pour un baiser dans l’or de tes cheveux
reçois mon âme toute, ô bien-aimée!
Tu comblerais l’infini de mes voeux...
Par un baiser!

Egy csókért illatos bőrödön,
egy csókért aranyló hajadon
fogadd egész lelkemet, ó, kedvesem!
Vágyaim végtelenségét teljesítenéd be…
egy csókkal!

Pour un baiser distillé dans tes lèvres,
profond, tenace et lent comme un adieu,
souffrir le mal d’amour, et de ses fièvres brûler,
languir et mourir peu à peu...
dans un baiser!

Egy letisztult csókkal ajkaidon –
mély, kitartó és lassú, mint egy búcsú –
szerelmi kínok tüzétől égni,
szenvedni és meghalni lassacskán…
egy csókban!
Benkő Minka fordítása

Gabriele d’Annunzio

La Sera

Az este

I.
Rimanete, vi prego, rimanete qui.
Non vi alzate! Avete voi bisogno di luce?
No. Fate che questo sogno duri ancora.
Vi prego: rimanete!

I.
Maradjatok, titeket arra kérlek.
Ne keljetek fel! Fény, amit kívántok?
Nem. Hagyjátok folytatódni az álmot!
Maradjatok, titeket arra kérlek.

II.
Ci ferirebbe forse, come un dardo,
La luce. Troppo lungo e stato il giorno:
Oh, troppo. Ed io già penso al suo ritorno
Con orrore. La luce è come un dardo!

II.
A fény minekünk, mintha dárda volna.
Túlságosan soká tartott a nappal.
Visszatérése elé iszonyattal
Tekintek. A fény, mintha dárda volna!

Anche voi non l’amate; è vero? Gli occhi
Vostri, nel giorno, sono stanchi. Pare
Quasi che non possiate sollevare
Le palpebre, su quei dolorosi occhi;

Te sem szereted, ugye? Belefáradt,
Úgy veszem észre, szemed már a fényes
Nappalba. Nem vagy felemelni képes
Szemhéjadat, oly gyötrött tőle, fáradt;

E nulla, veramente, nulla è più
Triste de l’ombra che le ciglia immote
Fanno talvolta a sommo de le gote
Quando la bocca non sorride più.

S aligha lehet szomorúbb dolog már
Az árnyéknál, melyet a mozdulatlan
Szempillák vetnek egy-egy pillanatban
Az arcra, ha a száj nem mosolyog már.

III.
Ma chi vide più larghi e più profondi
occhi dei vostri, se incominci il sole
a morire? Quale anima si duole
fascinata da abissi più profondi?

III.
De ki az, aki tágabb, aki mélyebb
szemet lát a tiédnél, ha halódik
a napfény? Melyik léleknek okoz kínt
szakadék, ami vonzóbb, ami mélyebb?

Io non conosco, veramente, cosa
che somigli a quel lento dilatarsi
ne la sera: - non gli astri in alto apparsi,
non i fiori. Non so nessuna cosa.

Nem ismerek semmi olyat, valóban,
mi hasonlít a hosszú, lassú estre –
csillag kigyúlta vagy virág kikelte
nem nyúlik ilyen hosszúra, valóban.

IV.
E quale cosa eguaglia ne la vita
del mio spirito l’estasi e il terrore
che m’invadono? Il mio corpo non muore,
e pur sembra ch’io viva oltre la vita!

IV.
Mi hasonlít ahhoz, ami a létem
elönti, borzaszt vagy üdvözít engem?
Úgy tűnik, hogy nem pusztul el a testem,
s folytatódik holtom után a létem.

Sembra che in ciel l’innaturale forma
con la sera divina si congiunga,
poi che l’immensa ombra del ciel prolunga
i tuoi capelli in una sola forma,

Úgy tűnik, hogy egy rendkívüli forma
az isteni estével összeolvad,
s hogy hajadnak, mit megnövel a roppant
árnyékú ég, egy egyedüli forma

in una sola onda, in un solo fiume
misterioso che con un suo largo
giro m’avvolge e trae nel suo letargo
dando l’oblio come l’antico fiume.

ad keretet, s egy hullám s egy folyóvíz,
melynek hömpölygő, titokzatos árja
engem a feledés kábulatába
merítve ringat, mint antik folyóvíz.

V.
Piangi, tu che hai nei grandi occhi la mia
anima ed in cui palpita il mio cuore
segreto, o tu, sorella del Dolore,
sorella de la Sera, unica mia.

V.
Sírj, ki nagy szemedben őrzöd a lelkem,
s akiben a szívem dobog titokban,
te, nővérem az Estben s Fájdalomban,
te, egyetlenem, akié a lelkem!

Per consolarmi in ore di tristezza
io ti creai de la più pura essenza,
fantasma immarcescibile, ma senza
consolare la mia vera tristezza!

Hogy megvigasztald a szomorúságom,
tiszta lényegből teremtettelek meg,
szellemalakot, ki el sose veszhet,
de nem űzi el a szomorúságom.
Hárs Ernő fordítása
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Carmelo Errico

Ideale

Ideál

Io ti seguii come iride di pace
Lungo le vie del cielo:
Io ti seguii come un’amica face
De la notte nel velo.
E ti sentii ne la luce, ne l’aria,
Nel profumo dei fiori;
E fu piena la stanza solitaria
Di te, dei tuoi splendori.

Követtelek téged, mint ahogy a szövetség
Szivárványa az égen végighúzódik,
Követtelek téged, mint egy baráti arc
Az éjszaka fátyla alatt.
És éreztelek a fényben, a levegőben,
A virágok illatában;
Tele volt a magányos szoba
Veled és ragyogásoddal.

In te rapito, al suon de la tua voce,
Lungamente sognai;
E de la terra ogni affanno, ogni croce,
In quel giorno scordai.
Torna, caro ideal, torna un istante
A sorridermi ancora,
E a me risplenderà, nel tuo sembiante,
Una novella aurora.

Elvesztem benned, hangod zenéjében,
Hosszasan álmodtam
És a föld összes szenvedését és keresztjét
Azon a napon elfeledtem.
Térj vissza, drága ideál, térj vissza csak egy percre.
Mosolyogj rám újra,
És rám ragyog arcodról
Az új hajnal fénye.
Kovács Mária Anna fordítása

Salvatore Di Giacomo

Marechiare

Marechiaro

Quanno spónta la luna a Marechiare
Pure li pisce nce fanno a ll′ammore
Se revòtano ll’onne de lu mare
Pe′ la priézza cágnano culore
Quanno sponta la luna a Marechiare!
A Marechiare ce sta na fenesta
La passiona mia nce tuzzuléa
Nu garofano addora ‘int ‘a na testa
Passa ll′acqua pe′ sotto e murmuléa
A Marechiare nce sta na fenesta!
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
A Marechiare
A Marechiare nce sta na fenesta!
Chi dice ca li stelle só lucente

Mikor felkel a hold Marechiaróban,
Még a halak is szerelembe esnek,
Ha a tenger hullámai felkorbácsolódnak,
Vidámságra vált szívünk.
Mikor felkel a hold Marechiaróban!
Marechiaróban van egy ablak,
A szenvedélyem kopogtat rajta,
Egy szegfű illatozik egy vázában ott,
s alatta zúg el a patak.
Marechiaróban van egy ablak!
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Marechiaróban
Marechiaróban van egy ablak!
Aki azt mondja, hogy a csillagok ragyognak,
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Nun sape st’uocchie ca tu tiene ′nfronte!
Sti ddoje stelle li ssaccio i’ sulamente
Dint′ a lu core ne tengo li ppónte
Chi dice ca li stelle só lucente!
Scétate, Carulí, ca ll’aria è doce
Quanno maje tantu tiempo aggi′ aspettato!
P’accumpagná li suone cu la voce
Stasera na chitarra aggi’ purtato
Scétate, Carulí, ca ll′aria è doce!
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Ascetate, ascetate, ca ll′aria è doce!

Nem látta még a te szemeidet!
Ezt a két csillagot csakis én ismerem,
Eltalálták szívemet.
Ki mondja, hogy a csillagok ragyognak!
Ébredj, Karolina, édes a levegő,
Mikor kellett ennyit várnom!
Hogy kísérni tudjam éneked,
Ma este hoztam egy gitárt.
Ébredj, Karolina, édes a levegő!
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Ébredj, ébredj, édes a levegő!
Kovács Mária Anna fordítása

Francesco Cimmino

L’ultima canzone

Utolsó dal

M’han detto che domani,
Nina vi fate sposa
Ed io vi canto ancor la serenata.
Là nei deserti piani,
là nella valle ombrosa
O quante volte a voi l’ho ricantata!

Azt mondták nekem,
Nina, hogy holnap férjhez mész.
De én ma még szerenádot adok neked.
Ott a kihalt síkságon,
az árnyas völgyben.
Ó, hányszor énekeltem el neked!

Foglia di rosa,
o fiore d’amaranto
Se ti fai sposa,
io ti sto sempre accanto.

Rózsalevél,
amaránt virága.
Ha férjhez is mész,
mindig melletted maradok.

Domani avrete intorno
Feste, sorrisi e fiori
Nè penserete ai nostri vecchi amori.
Ma sempre notte e giorno,
piena di passione
verrà gemendo a voi la mia canzone.

Holnap ünnep vesz körül,
mosoly és virágok,
Nem gondolsz majd régi szerelmünkre.
De szenvedéllyel telve
éjjel és nappal
mindig hozzád sóhajt majd énekem.

Foglia di menta,
o fiore di granato,
Nina rammenta
i baci che t’ho dato!

Mentalevél,
gránátvirág,
Nina, emlékezz
csókjaimra!
Kovács Mária Anna fordítása
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A műsorlapot szerkesztette: Mátrai Diána Eszter

