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MŰSOR
ROBERT SCHUMANN

„Igazi érzelmi hullámvasút, amely egyik pillanatban az euforikus boldogság, a következőben a
halál és gyász pályáját járja be” – jellemzi Szappanos Tibor tenor énekművész Robert Schumann
dalait. – „A német romantikus zeneszerző, akinek tragikus, beteljesületlen szerelme tükröződik
és egyben fel is oldódik dalaiban, olyan gondolatisággal, érzelmi indíttatással, lelki, drámai
feszültséggel komponálta meg műveit, ami nagyon közel áll hozzám. Mintha Kodály Zoltán
dalaiban is ez csengene vissza. Ugyanez a mélység jelenik meg nála is, amire, úgy érzem,
művészként jól tudok rezonálni. A Bartók Bélától választott négy dal pedig épp az emocionális
szélsőségek kiegyenlítésére hivatott, miközben tűpontosan visszhangozza a jól ismert „magyar
virtust”, a „sírva vigadást,” és hogy minden örömünkben benne van történelmi múltunk terhe” –
vallja a repertoárról az énekes, amit az OPERA tizenegyedik és egyben az idei évad utolsóelőtti
Daldélutánjára választott.

Robert Schumann
Joseph Von Eichendorff

LIEDERKREIS

DALKOSZORÚ

I. In der Fremde

I. Idegenben

Három ének Op. 14.
Siralmas nékem
Ímhol nyitva én kebelem
Várj meg, madaram!

Aus der Heimat hinter den Blitzen rot
Da kommen die Wolken her,
Aber Vater und Mutter sind lange tot,
Es kennt mich dort keiner mehr.

BARTÓK BÉLA

Wie bald, wie bald kommt die stille Zeit,
Da ruhe ich auch, und über mir
Rauscht die schöne Waldeinsamkeit,
Und keiner kennt mich mehr hier.

Eljő az idő, eljő hamar,
mikor életem is letelik,
az erdei lombsusogás betakar,
s nem ismer senki sem itt.

II. Intermezzo

II. Intermezzo

Mein Herz still in sich singet
Ein altes schönes Lied,
Das in die Luft sich schwinget
Und zu dir eilig zieht.

Halkan dúdol a szívem
egy régi éneket,
amely a szélbe libben,
és tehozzád siet.

Liederkreis – Dalkoszorú Op. 39
KODÁLY ZOLTÁN

Ha kimegyek arr’ a magos tetőre
Töltik a nagy erdő útját
Eddig való dolgom
Olvad a hó, csárdás kis angyalok

Dein Bildnis wunderselig
Hab ich im Herzensgrund,
Das sieht so frisch und fröhlich
Mich an zu jeder Stund‘.

Felhőgomolyaggal üzen hazám,
villám vet előtte lobot,
de rég halott az apám s az anyám,
s nem ismer senki sem ott.

Szívem mélyébe zártam
mennyei arcodat,
onnan néz rám vidáman
az egész nap alatt.
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III. Waldesgespräch

III. Erdei párbeszéd

V. Mondnacht

V. Holdas éj

„Groß ist der Männer Trug und List,
Vor Schmerz mein Herz gebrochen ist,
Wohl irrt das Waldhorn her und hin,
O flieh! Du weißt nicht, wer ich bin.“

„A férfi-álság végtelen,
fájdalomtól tört meg szívem,
vadászkürt zeng imitt-amott,
fuss! Nem tudod, hogy ki vagyok.”

Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.

Mezőn fut át a szellő,
kalászok inganak,
halkan susog az erdő
csillagmennybolt alatt.

So reich geschmückt ist Roß und Weib,
So wunderschön der junge Leib,
Jetzt kenn ich dich – Gott steh mir bei!
Du bist die Hexe Lorelei. –

Nőn és lovon dúsgazdag ék,
a fiatal test csodaszép,
látom – Úristen, el ne hagyj! –
a Lorelei boszorka vagy.

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

Mintha szülőhonába
repülne, úgy lebeg
lelkem, szárnyát kitárva,
a csendes táj felett.

„Du kennst mich wohl – von hohem Stein
Schaut still mein Schloß tief in den Rhein.
Es ist schon spät, es ist schon kalt,
Kommst nimmermehr aus diesem Wald.“

„Jól mondod, magas szirtfokon
a Rajna fölött lakozom.
Hideg van és későre jár,
e vadonból nem jutsz ki már.”

IV. Die Stille

IV. A csend

VI. Schöne Fremde

VI. Szép idegenség

So still ist‘s nicht draußen im Schnee,
So stumm und verschwiegen sind
Die Sterne nicht in der Höh,
Als meine Gedanken sind.

Nem ily mélységes a csend
a hómezőn odakinn,
a csillag nem némább odafenn,
mint gondolataim.

Hier hinter den Myrtenbäumen
In heimlich dämmernder Pracht,
Was sprichst du wirr wie in Träumen
Zu mir, phantastische Nacht?

Fantasztikus éj, magadra véve
derengő, titkos köntösöd,
mily zagyva álomként beszélsz te
hozzám a mirtuszfák mögött?

Ich wünscht‘, ich wäre ein Vöglein
Und zöge über das Meer,
Wohl über das Meer und weiter,
Bis daß ich im Himmel wär!

Szeretnék szállni madárként,
repülni a tengeren át,
a tengeren át s tovább még,
míg elérem az égi hazát.

Es funkeln auf mich alle Sterne
Mit glühendem Liebesblick,
Es redet trunken die Ferne
Wie vom künftigen, großen Glück.

Vágytól fűtött tekintetet vet
reám a csillagfényes ég,
megrészegítve kecsegtet
új boldogsággal a messzeség.

Es ist schon spät, es ist schon kalt,
Was reitst du einsam durch den Wald?
Der Wald ist lang, du bist allein,
Du schöne Braut! Ich führ dich heim! –

Es weiß und rät es doch keiner,
Wie mir so wohl ist, so wohl!
Ach, wüßt es nur einer, nur einer,
Kein Mensch es sonst wissen soll.
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Hideg van s késő este már,
lovon az erdőben ki jár?
Magad vagy, nagy a rengeteg,
szép hölgy, el hadd kísérjelek!

Nem tudja, találja ki senki,
mily jól érzem magamat!
Csak egy legyen, egy, aki sejti,
másoknak tudni nem szabad.

Es war, als hätt‘ der Himmel,
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nur träumen müßt.

Es rauschen die Wipfel und schauern,
Als machten zu dieser Stund
Um die halbversunkenen Mauern
Die alten Götter die Rund.

A földet mintha csendben
megcsókolná az ég,
s az fénysziromlepelben
álmodna róla épp.

Borzongás járja át a fákat,
mint hogyha omladozó romok
körül a régi istenárnyak
tartanának őrjáratot.
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VII. Auf einer Burg

VII. Egy várban

IX. Wehmut

IX. Bánat

Eingewachsen Bart und Haare
Und versteinert Brust und Krause,
Sitzt er viele hundert Jahre
Oben in der stillen Klause.

Szakáll s haj egybefonódva,
fodor és mell megkövülve,
így vár évszázadok óta
a néma őrhelyen ülve.

Es lassen Nachtigallen,
Spielt draußen Frühlingsluft,
Der Sehnsucht Lied erschallen
Aus ihres Kerkers Gruft.

Tavasz leheletétől
csalogányhad dalol,
börtöne üregéből
a vágy éneke szól.

Draußen ist es still‘ und friedlich,
Alle sind ins Tal gezogen,
Waldesvögel einsam singen
In den leeren Fensterbogen.

Kinn csend és nyugalom lakozgat,
mind völgybe húzódtak innen,
csak vadmadarak dalolnak
a sok üres ablakívben.

Da lauschen alle Herzen,
Und alles ist erfreut,
Doch keiner fühlt die Schmerzen,
Im Lied das tiefe Leid.

Jókedv száll a szívekbe,
ha csüggnek e dalon,
de egy sem érzi, benne
mily mély a fájdalom.

Eine Hochzeit fährt da unten
Auf dem Rhein im Sonnenscheine,
Musikanten spielen munter,
Und die schöne Braut, die weinet.

Lenn násznépet visz a Rajna
a nap fényében aranylón,
zene hangja száll magasba,
s csupa könny a szép menyasszony.

VIII. In der Fremde

VIII. Idegenben

X. Zwielicht

X. Esti szürkület

Die Nachtigallen schlagen
Hier in der Einsamkeit,
Als wollten sie was sagen
Von der alten, schönen Zeit.

Csalogánytorkok ontják
daluk a fák között,
mint hogyha visszahoznák
a hajdani szép időt.

Hast ein Reh du lieb vor andern,
Laß es nicht alleine grasen,
Jäger ziehn im Wald und blasen,
Stimmen hin und wieder wandern.

Hogyha van egy kedves őzed,
egyedül ki ne ereszd őt!
Vadászok járják az erdőt,
kürt szól, hangok kergetőznek.

Die Mondesschimmer fliegen,
Als säh‘ ich unter mir
Das Schloß im Thale liegen,
Und ist doch so weit von hier!

A holdsugárözönben
megüti szememet
egy kastély lenn a völgyben,
bár még jó messze lehet.

Hast du einen Freund hienieden,
Trau ihm nicht zu dieser Stunde,
Freundlich wohl mit Aug‘ und Munde,
Sinnt er Krieg im tück‘schen Frieden.

Ha van e földön barátod,
ne bízz benne, praktikája,
míg mosolyog szeme, szája,
csalfán szít háborúságot!

Als müßte in dem Garten
Voll Rosen weiß und roth,
Meine Liebste auf mich warten,
Und ist doch so lange todt.

Kertjében, mintha látnám,
ott vár piros, fehér
rózsák között a drágám,
aki, jaj, már rég nem él.

Was heut gehet müde unter,
Hebt sich morgen neu geboren.
Manches geht in Nacht verloren –
Hüte dich, sei wach und munter!

Ami elmerül ma éjjel,
újjá fog születni holnap.
Vége lesz minden dolognak,
maradj mindig józan, éber!

Eingeschlafen auf der Lauer
Oben ist der alte Ritter;
Drüber gehen Regenschauer,
Und der Wald rauscht durch das Gitter.

Ich hör‘ die Bächlein rauschen
Im Walde her und hin,
Im Walde in dem Rauschen
Ich weiß nicht, wo ich bin.
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A vén lovagot legyőzte
zsákmányles közben az álom;
dől rá az esők özöne,
az erdő átzúg a rácson.

Hol itt, hol ott csobogtat
az erdő patakot,
a hangjuk egybeolvad,
nem tudom, hol vagyok.

Ich kann wohl manchmal singen,
Als ob ich fröhlich sei,
Doch heimlich Tränen dringen,
Da wird das Herz mir frei.

Dämmrung will die Flügel spreiten,
Schaurig rühren sich die Bäume,
Wolken ziehn wie schwere Träume –
Was will dieses Grau‘n bedeuten?

Tudok dalolni olykor,
s magam vígnak hiszem,
de könny tör közbe sokszor,
így lesz szabad szívem.

Szárnyát bontja a sötétség,
fák ingnak, felhőuszályok
jönnek, mint nyomasztó álmok –
mit jelentsen ez a rémség?
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XI. Im Walde

Es zog eine Hochzeit den Berg entlang,
Ich hörte die Vögel schlagen,
Da blitzten viel Reiter, das Waldhorn klang,
Das war ein lustiges Jagen!
Und eh‘ ich‘s gedacht, war alles verhallt,
Die Nacht bedecket die Runde,
Nur von den Bergen noch rauschet der Wald
Und mich schauert’s im Herzensgrunde.

XII. Frühlingsnacht

Über‘m Garten durch die Lüfte
Hört‘ ich Wandervögel ziehn,
Das bedeutet Frühlingsdüfte,
Unten fängt‘s schon an zu blühn.

Kodály Zoltán

XI. Az erdőben

Lakodalmas nép vonult a hegyen,
a madarak énekeltek,
lovas villódzott, kürt szólt ércesen,
jókedve volt a menetnek.

HÁROM ÉNEK
Siralmas volt nékem

Ímhol nyitva én kebelem

S előbb, mint hittem, a zaj tovaszállt,
mindent vak éj temetett be,
csak az erdő küldte halk moraját,
s iszonyat nyilallt szívembe.

Siralmas volt nékem
Világra születnëm,
Hogy ezëket këll szenvednëm,
Melyeket nem érdëmlëttem.

Ímhol nyitva én kebelem,
Kibe rakva sebes tüzem,
Jaj, csak halálra készültem,
Érted, ó, én árva fejem.

Tigristéjën talán
Tartott vót fël anyám?
Jaj, ki volt az én mostohám?
Bánatját ruházta rëám.

Ó, én szegény árva fejem!
Kibe vessem már reményem?
Mert elhagyott én kegyesem,
Megutált szerelmetesem.

Siratom magamat,
Elmúlt napjaimat.
Bízom Istenre dolgomat,
Eligazítja bajomat.

Nincs ég alatt oly fenevad,
Kire szelídség nem virrad,
Országrontó kegyetlen had,
Idővel megszáll s elbágyad.

XII. Tavaszi éj

Vándorló madársereg száll
a légben a kert felett,
megjötte tavaszt jelent már,
virág fakad idelent.

Jauchzen möcht‘ ich, möchte weinen,
Ist mir‘s doch, als könnt‘s nicht sein!
Alle Wunder wieder scheinen
Mit dem Mondesglanz herein.

Ujjongva s zokogva érzem,
ez nem is igaz talán,
a holdfény elhozza nékem
újra az összes csodám.

Und der Mond, die Sterne sagen‘s,
Und im Traume rauscht‘s der Hain,
Und die Nachtigallen schlagen‘s:
Sie ist deine! Sie ist dein!

Hold s minden csillag susogja,
s vélük az alvó liget,
csalogánykórus dalolja,
tied lett ő, a tied.
Hárs Ernő fordítása
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De te soha nem szelídülsz,
Sem meg nem szánsz, sem keserülsz,
Sőt valamely felől kerülsz.
De sok búkat én reám fűzsz.
Meggyőzött engem szerelmed,
Rabul ejtett te szépséged,
Ne kötözz meg, kérlek téged,
Szánjon meg te szép szerelmed.
Isten hozzád, szép violám!
Megbocsáss, kérlek, asszonkám,
Ha vétettem, majorannám,
Bocsásson meg Isten, rózsám.
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Várj meg, madaram
Várj meg, madaram,
szerelmes társam!
Mit vissz, hadd lássam,
üstöm, aranyam?
Ládd-é, fáradok,
utánad járok,
Sok jót hordozok,
kit néked adok.
Te is violám,
édes Erzsókám,
Szerelmes mátkám,
jöjj ide hozzám.
Ne nézd atyádat,
hadd szóljon bátyád.
Hallgasson anyád,
csak jómat kívánd!
Mikor kéretlek,
felelj ezeknek:
Tetszik szívemnek,
hozzája mégyek.
Szeretem őtet,
Ő is engemet,
Ne bántsd szívünket,
adj össze minket.
Élek ővéle,
halok ővéle,
Mert szívem tűzre
gerjedett érte.
Repülj ölembe,
mint egy szép kertbe,
Rakj fészket benne,
mint szép mezőben.
Táncoljunk vígan,
mint ők is hajdanán,
Hegedű szóljon,
táncra indítson.
Hajda, hopp, hajda,
Ki-ki mint rója,
Enyém Erzsóka,
minden azt mondja.
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Bartók Béla
Ha kimegyek arr’ a magos tetőre
Ha kimegyek arr’ a magos tetőre,
Találok én szeretőre, kettőre.
Ej, baj, baj, baj, de nagy baj,
Hogy a babám szive olyan, mint a vaj!
Nem kell nekem sem a kettő, sem az egy,
Azt szeretem, aki eddig szeretett.
Ej, baj, baj, baj, de nagy baj,
Hogy a babám szive olyan, mint a vaj!

Töltik a nagyerdő útját
Töltik a nagy erdő útját,
Viszik a székely katonát;
Viszik, viszik, szegényeket,
Szegény székely legényeket.
Ugy elviszik arr’a helyre
Hol az út is vérrel festve,
Kit a golyó, kit a lándzsa,
Kit éles kard összevágta.

Eddig való dolgom
Eddig való dolgom a tavaszi szántás,
Kertekbe, rétekbe füvet lekaszálás;
Immár ökröm hejjin lovam a nyeregbe.
Szíjostorom hejjin kantarszár kezembe.
Eljött már az a nap, melyben kell indulni,
Házamtól, hazámtól bús szivvel távozni,
Kedves szüleimtől sirva elbúcsuzni,
Kedves hitestársam árván itt kell hagyni.

Olvad a hó...
Olvad a hó,
csárdás-kisangyalom,
tavasz akar lenni.
De szeretnék
kiskertedben
rózsabimbó lenni!
Nem lehetek én rózsa,
elhervaszt Ferenc Jóska,
A nagy bécsi háromemeletes
magos kaszárnyába.
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A műsorlapot szerkesztette: Mátrai Diána Eszter

