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Fodor Beatrix szoprán énekművész dalrepertoárját a dalok szövegéhez való viszonya erősen 
meghatározza. A művésznő annyira kötődik a német irodalomhoz, költészethez és azon belül 
is Richard Strauss (1864–1949) kortársaihoz, hogy elmondása szerint a költemények legalább 
annyira megfogták, mint a hozzájuk komponált zene. Az amerikai Samuel Barber (1910–1981) 
dalaival pedig még zeneakadémista korában ismerkedett meg, ahol egy beható elemzés és 
előadás eredményeképpen máig szívébe zárta a szerző műveit, így a Remetedalokat is. Szövegük 
a könnyed versikétől a mély, szinte egzisztencialista témákig bejárják a teljes spektrumot. Dalai 
később keletkeztek, mint Strausséi, a versek azonban korábbra, egészen a középkorig nyúlnak 
vissza – ezért is kezdődik velük e Daldélután. Ami biztosan közös Barber és Strauss dalaiban, a 
befelé fordulás, a lelki mélység, mely szinte terápiás, önmagát kereső jelleggel hathat énekesre 
és hallgatóra egyaránt. A közös elmélyülést az is elősegíti, hogy a délután zongoristája Fodor 
Beatrix férje, Rózsa Gábor, a Zeneakadémia, a Győri Zeneművészeti Intézet és a Szent István 
Konzervatórium ének tanszakának korrepetitora.

SAMUEL BARBER

Hermit Songs

I. At Saint Patrick’s Purgatory

Pity me on my pilgrimage to Loch Derg!
O King of the churches and the bells
bewailing your sores and your wounds,
but not a tear can I squeeze from my eyes!
Not moisten an eye after so much sin!
Pity me, o King!
What shall I do with a heart that seeks only its own ease?
O only begotten Son by whom all men were made,
who shunned not the death by three wounds,
pity me on my pilgrimage to Loch Derg
and with a heart not softer than a stone!

Remetedalok
I. Szent Patrik purgatóriumában

Szánd meg, harangok, templomok Királya,
Loch Derg-be vivő zarándoklatom!
Átérzem kínod, vérző sebeid,
szememből mégsem facsarok ki könnyet.
Szemem nem nedves ennyi bűn után.
Szánj meg, Király!
Mit ér, ha csak önnön java érdekli a szívet?
Ó, Egyszülött Fiú, kitől mindenki életet nyert,
s ki vállaltad három sebeddel a halált,
szánd meg Loch Derg-i zarándoklatom,
s e szívet, amely nem puhább a kőnél!

II. Church Bell at Night

Sweet little bell, struck on a windy night,
I would liefer keep tryst with thee than be
with a light and foolish woman.

II. Templomi harang éjjel

Édes kicsi harang viharos éjszakán,
inkább veled legyen légyottom, mintsem egy
bolondos, léha nőszeméllyel!
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III. St. Ita’s Vision

“I will take nothing from my Lord,” said she,
“unless He gives me His Son from Heaven
in the form of a Baby that I may nurse Him.”
So that Christ came down to her
in the form of a Baby and then she said:
“Infant Jesus, at my breast,
Nothing in this world is true
save, O tiny nursling, You.
Infant Jesus, at my breast,
by my heart every night,
you I nurse are not
a churl but were begot
on Mary the Jewess by Heaven’s Light.
Infant Jesus, at my breast,
what King is there but You
who could give everlasting Good?
Wherefore I give my food.
Sing to Him, maidens, sing your best!
There is none that has such right
to your song as Heaven’s King who every night
is infant Jesus at my breast.”

III. Szent Ita látomása

„Uramtól - mondta -, semmit sem akarok,
csak adja nékem Fiát az Égből,
mint kisdedet, akit dajkálhatok!”
S Krisztus kisdedként hozzá érkezett
a magasból, és ő így dalolt:
„Kisded Jézus keblemen,
rajtad kívül a világ
minden más dolga csalárd.
Kisded Jézus keblemen,
kit éjente szoptatok,
nem vagy jöttment valaki,
de Mária fia, ki
Szent Lángtól fogantatott.
Kisded Jézus keblemen,
Rajtad kívül van-e Király,
aki örök Jóval kínál,
s kinek táplálékom kijár?
Lányok, daloljatok gyönyörűségesen!
Nem érdemelt dalt úgy soha senki,
mint az Égi Király, ki minden éjszaka
itt ring a keblemen.”

IV. The Heavenly Banquet

I would like to have the men of Heaven in my own house;
with vats of good cheer laid out for them.
I would like to have the three Marys, their fame is so great.
I would like people from every corner of Heaven.
I would like them to be cheerful in their drinking.
I would like to have Jesus sitting here among them.
I would like a great lake of beer for the King of Kings.
I would like to be watching Heaven’s family
drinking it through all eternity.

IV. A mennyei bankett

Házamba hívnám az Ég minden lakóját;
csöbörszám raknék jó ételt elébük.
Meghívnám a három Máriát, kiknek híre oly nagy.
Az Ég minden zugából jönne vendég.
Azt szeretném, hogy igyanak vidáman.
Jézus is köztük üljön, és fogyasszon
egy tónyi sört a Királyok Királya.
Azt szeretném, ha az Égi Család
házamban ülne örök lakomát.

V. The Crucifixion

At the cry of the first bird
they began to crucify Thee, O Swan!
Never shall lament cease because of that.
It was like the parting of day from night.
Ah, sore was the suffering borne
by the body of Mary’s Son,
but sorer still to him was the grief
which for His sake
came upon His Mother.

V. A keresztre feszítés

Az első kakasszóra nekikezdtek,
ó, Hattyúm, a keresztre feszítésnek!
Sosem szűnik meg emiatt a jajszó.
Ilyen volt, amikor elvált a nappal az éjtől.
Ó, iszonyú volt a szenvedés, amit
Mária Fiának kellett elviselnie,
de még iszonyúbb volt Neki az Anyját
miatta elöntő
fájdalmat látnia!

VI. Sea-Snatch

It was broken us, it has crushed us, it has drowned us,
o King of the starbright Kingdom of Heaven;
the wind has consumed us, swallowed us,
as timber is devoured by crimson fire from Heaven.
It was broken us, it has crushed us, it has drowned us,
o King of the starbright Kingdom of Heaven!

VI. Tengeri pillanatkép

Összetört minket, szétzúzott, elmerített,
ó, csillagfényes Égi Hon Királya,
a szél felőrölt minket, elnyelt,
ahogy a fát az Ég rőt lángja elemészti.
Összetört minket, szétzúzott, elmerített,
ó, csillagfényes Égi Hon Királya!

VII. Promiscuity

I do not know with whom Edan will sleep,
but I do know that fair Edan will not sleep alone.

VII. Promiszkuitás

Nem tudom, Edan kivel fog aludni,
csak azt tudom, a szép Edan nem alszik egyedül.
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VIII. The Monk and His Cat

Pangur, white Pangur,
how happy we are
alone together,
scholar and cat.
Each has his own work to do daily;
for you it is hunting, for me study.
Your shining eye watches the wall;
my feeble eye is fixed on a book.
You rejoice when your claws,
entrap a mouse;
I rejoice when my mind
fathoms a problem.
Pleased with his own art,
neither hinders the other;
thus, we live ever
without tedium and envy.
Pangur, white Pangur,
how happy we are
alone together,
scholar and cat.

VIII. A szerzetes és a macskája

Pangur, fehér Pangur,
mily boldogok vagyunk
egyedül s mégis együtt,
a tudós és a macska!
Napi feladata megvan mindkettőnknek;
rád a vadászat, rám a tanulás vár.
Fénylő szemed a falat figyeli,
míg gyenge szemem a könyvre mered.
Örvendezel, ha karmod
elkap egy egeret;
én örülök, ha elmém
egy problémát megold.
Míg ki-ki végzi dolgát,
a másikat nem zavarja;
irigység s bosszúság
nélkül telik életünk így.
Pangur, fehér Pangur,
mily boldogok vagyunk
egyedül, s mégis együtt,
a tudós és a macska!

IX. The Praises of God

How foolish the man
who does not raise
his voice and praise
with joyful words,
as he alone can,
Heaven’s High King.
To Whom the light birds
with no soul but air,
all day, everywhere
laudation sing.

IX. Isten dicséretei

Ó, mily balga az,
aki Neked
dicséretet,
Égi Király,
nem ujjong igaz
szavaival,
mikor a madár
ajkán, bármilyen
gyarló, szüntelen
kél háladal!

X. The Desire for Hermitage

Ah! To be all alone in a little cell with nobody near me;
beloved that pilgrimage before the last pilgrimage to Death.
Singing the passing hours to cloudy Heaven;
feeding upon dry bread and water from the cold spring.
That will be an end to evil when I am alone
in a lovely little corner among tombs
far from the houses of the great.
Ah! to be all alone in a little cell,
to be alone, all alone:
alone I came into the world,
alone I shall go from it.

X. Vágyódás remeteélet után

Ó, egy kis cellában élni, hogy senki nincs a közelben;
mily kedves zarándokút a Halálba vivő előtt!
A múló órák alatt a felhős Éghez dalolni;
míg száraz kenyér s hideg forrás vize éltet!
Ez lesz minden rossz vége, ha magam lehetek,
sírok között, egy kedves kis sarokban,
távol a földi nagyságok házaitól.
Ó, egy kis cellában élni, teljesen egyedül,
egyedül élni, teljesen egyedül!
Egyedül érkeztem a világra,
s egyedül fogok távozni abból.

Hárs Ernő fordítása

RICHARD STRAUSS

Otto Julius Bierbaum

Traum durch die Dämmerung

Weite Wiesen im Dämmergrau;
Die Sonne verglomm, die Sterne ziehn;
Nun geh’ ich hin zu der schönsten Frau,
Weit über Wiesen im Dämmergrau,
Tief in den Busch von Jasmin.

Durch Dämmergrau in der Liebe Land;
Ich gehe nicht schnell, ich eile nicht;
Mich zieht ein weiches, sammtenes Band
Durch Dämmergrau in der Liebe Land,
In ein blaues, mildes Licht.

Alkonyati álom
Alkony fátyla a zöld mezőn,
A nap véget ért, fönn csillag gyúl,
És vágyam űz, vár a legszebb nő.
Érzem, hogy ontja az illatát
Jázmin, a zöld réten túl.

Az éjen át némán ballagok,
A vágy otthona már int felém,
Ott bűvös két szem rám mosolyog,
Az éjen át némán ballagok,
Hív egy kéklő, drága fény.

Závodszky Zoltán fordítása
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Hermann von Gilm zu Rosenegg

Nichts

Nennen soll ich, sagt ihr, meine
Königin im Liederreich!
Toren, die ihr seid, ich kenne
Sie am wenigsten von euch.

Fragt mich nach der Augen Farbe,
Fragt mich nach der Stimme Ton,
Fragt nach Gang und Tanz und Haltung,
Ach, und was weiß ich davon.

Ist die Sonne nicht die Quelle
Alles Lebens, alles Licht’s
Und was wissen von derselben
Ich, und ihr, und alle?—nichts.

Nincs
Szóltak sokan, hogy rég várnak
Szép múzsáról vallomást.
Ó, mily balga mind,
Hisz úgysem ismerem, mint bárki más.

Kérdik szép szempárja színét,
Hangja lágyan cseng vajjon?
Hogyan lép, ha jár, ha táncol?
Ám én mindezt nem tudom!

Fönn az égen jár a nap,
Forrás, mely nélkül élet nincs.
Volna tán csak egy, ki érti,
Én vagy ti vagy bárki? Nincs, nincs.

Závodszky Zoltán fordítása

Gustav Falke

Meinem Kinde

Du schläfst und sachte neig ich mich
Über dein Bettchen und segne dich.
Jeder behutsame Atemzug
Ist ein schweifender Himmelsflug,
Ist ein Suchen weit umher,
Ob nicht doch ein Sternlein wär,
Wo aus eitel Glanz und Licht 
Liebe sich ein Glückskraut bricht,
Das sie geflügelt herniederträgt
Und dir aufs weiße Deckchen legt.

Gyermekemnek
Még mélyen alszol, nézek rád,
Őrzöm az álmod, s a szívem áld.
Mikor az ég tiszta fényben áll,
Minden sóhajom arra száll,
Ahol tőlünk távol fönt,
Csillag áraszt fényözönt,
S amely legszebb lánggal ég,
Róla elhoz minden fényt,
Tündöklőn csillogjon mindig rád,
Egy boldog, hosszú élten át.

Závodszky Zoltán fordítása

Felix Dahn

All’ mein Gedanken

All’ mein Gedanken, mein Herz und mein Sinn,
Da wo die Liebste ist, wandern sie hin.
Geh’n ihres Weges trotz Mauer und Tor,
Da hält kein Riegel, kein Graben nicht vor,
Gehn wie die Vögelein hoch durch die Luft,
Brauchen kein’ Brücken über Wasser und Kluft,
Finden das Städtlein und finden das Haus,
Finden ihr Fenster aus allen heraus,
Und klopfen und rufen: „mach’ auf, laß uns ein,
Wir kommen vom Liebsten und grüßen Dich fein.“

Mind, ami gondolat
Mind, ami gondolat lelkemben kél,
Csak oda száll, ahol kedvesem él.
Árkon és falakon átsuhan mind,
Röptiben akadály, zárt kapu nincs.
Elhagyva felleget, ég madarát,
Száll egyre szakadékon, tengeren át.
Szép, kicsi házban egy tündéri lány,
Oda száll, megpihen zárt ablakán,
És kopog, és hívja: Nyisd ki, eressz be,
Rád gondol a párod, és ő küld ide.

Závodszky Zoltán fordítása

Adolf Friedrich von Schack

Wie sollten wir geheim
sie halten
Wie sollten wir geheim sie halten,
Die Seligkeit, die uns erfüllt?
Nein, bis in seine tiefsten Falten
Sei allen unser Herz enthüllt!

Wenn zwei in Liebe sich gefunden,
Geht Jubel hin durch die Natur,
In längern wonnevollen Stunden
Legt sich der Tag auf Wald und Flur.

Selbst aus der Eiche morschem Stamm,
Die ein Jahrtausend überlebt,
Steigt neu des Wipfels grüne Flamme
Und rauscht von Jugendlust durchbebt.

Zu höherm Glanz und Dufte brechen
Die Knospen auf beim Glück der Zwei,
Und süßer rauscht es in den Bächen
Und reicher blüht und reicher glänzt der Mai.

Hogyan tartsuk titokban 
 

Hogyan tartsuk titokban 
A boldogságot, mi bennünket eltölt? 
Nem, szívünk legmélyebb redőit is  
Tárjuk fel mindenki előtt! 
 
Amikor ketten egymásra találnak a szerelemben,
A természetet öröm járja át. 
Hosszú, boldog órákon át 
Hever a nap az erdőn és mezőn. 
 
Még a korhadt törzsű tölgyből is, 
Mely túlélt egy évezredet, 
Újra felcsap a fák tetején a zöld láng... 
És susogni kezd az ifjonti hév rengető erejétől. 
 
Még fényesebb pompával és illattal pattannak
A rügyek kettejük boldogságától, 
Édesebben csobognak a patakok,
Dúsabban virágzik és gazdagabban ragyog a május.

Orbán Eszter fordítása
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JOHANNES BRAHMS
Intermezzo

RICHARD STRAUSS
Karl Friedrich Henckell

Ich trage meine Minne

Ich trage meine Minne
Vor Wonne stumm
Im Herzen und im Sinne
Mit mir herum.
Ja, daß ich dich gefunden,
Du liebes Kind,
Das freut mich alle Tage,
Die mir beschieden sind.
Und ob auch der Himmel trübe,
Kohlschwarz die Nacht,
Hell leuchtet meiner Liebe
Goldsonnige Pracht.
Und lügt auch die Welt in Sünden,
So tut mir’s weh—
Die arge muß erblinden
Vor deiner Unschuld Schnee.

Mély, forró vágyam…
Mély, forró vágyam híven
Itt hordom rég,
Jól őrzi boldog szívem,
Mi ott benn ég.
Ó, csakhogy rád találtam,
te drága lány.
Most minden áldott reggel
új öröm virrad rám.
És fekete felhő szállhat,
Vagy jő az éj,
Rám két szem gyönyört áraszt,
Dús, ragyogó fényt.
Bár fáj, hogyha vádol téged
Sok álnok szó,
Ám hozzád el nem érhet,
Mert lelked szűzi hó.

Závodszky Zoltán fordítása

Ludwig Achim von Arnim

Einerlei

Ihr Mund ist stets derselbe,
Sein Kuß mir immer neu,
Ihr Auge noch dasselbe,
Sein freier Blick mir treu;
O du liebes Einerlei,
Wie wird aus dir so mancherlei!

Egyhangúság 
Bár a szája mindig ugyanolyan,
csókja mindig új nekem,
a szeme sem változik,
szabad tekintete hűséges hozzám;
Ó, te drága egyhangúság,
miként tudsz ily sokfélévé válni!

Orbán Eszter fordítása

Otto Julius Bierbaum

Schlagende Herzen

Über Wiesen und Felder ein Knabe ging,
Kling-klang schlug ihm das Herz,
Es glänzt ihm am Finger von Golde ein Ring,
Kling-klang schlug ihm das Herz.
„Oh Wiesen, oh Felder, wie seid ihr schön!
Oh Berge, oh Täler, wie schön!
Wie bist du gut, wie bist du schön,
Du goldene Sonne in Himmeshöh’n!“
Kling-klang schlug ihm das Herz.

Schnell eilte der Knabe mit fröhlichem Schritt,
Kling-klang schlug ihm das Herz,
Nahm manche lachende Blume mit,
Kling-klang schlug ihm das Herz.
„Über Wiesen und Felder weht Frühlingswind,
Über Berge und Wälder weht Frühlingswind.
Im Herzen mir innen weht Frühlingswind,
Der treibt zu Dir mich leise, lind!“
Kling-klang schlug ihm das Herz.

Zwischen Wiesen und Feldern ein Mädel stand,
Kling-klang schlug ihr das Herz,
Hielt über die Augen zum Schauen die Hand,
Kling-klang schlug ihr das Herz.
„Über Wiesen und Felder, über Berge und Wälder
Zu mir, zu mir schnell kommt er her!
Oh wenn er bei mir nur, bei mir schon wär‘!“
Kling-klang schlug ihr das Herz.

Dobogó szívek
Hegyen, völgyeken által egy ifjú jő;
Kipp-kopp, hajtja a szív,
Hord színarany gyűrűt, rá büszke is ő,
Kipp-kopp, hajtja a szív.
– A völgyek, a bércek, virágos rét,
A rónák mi szépek, mind,
Mind oly bűvös kép,
Rá várnak ők, és ragyog neki a fényes ég –
Kipp-kopp, hajtja a szív.

Tán sietős útja, hogy oly vígan lép,
Kipp-kopp, hajtja a szív,
Szép, színes csokrot a lánynak tép,
Kipp-kopp, hajtja a szív.
– Velem száguld, ha nyár van, vagy hosszú tél,
Havas bércen s a rónán a zúgó szél,
S a szívemnek mélyén halk sóhaj kél,
És hozzád űz, te édes, szép –
Kipp-kopp, hajtja a szív.

Virágdíszes, zöld réten egy lányka áll,
Kipp-kopp, hajtja a szív.
Úgy figyeli várva, hogy látja-e már?
Kipp-kopp, hajtja a szív.
– Hegyek ormán s a réten, meg a rónán s a bércen
Ott jő, ott jő! Rá szívem vár,
Ő ha itt van vélem, oly szép lesz már –
Kipp-kopp hajtja a szív.

Závodszky Zoltán fordítása

John Henry Mackay

Heimliche Aufforderung

Auf, hebe die funkelnde Schale
empor zum Mund,
Und trinke beim Freudenmahle
dein Herz gesund.

Titkos meghívás
„Föl, emeld a szikrázó kelyhet
a szádhoz,
S idd az örömlakomán
lelkedet egészségessé!
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Und wenn du sie hebst, so winke
mir heimlich zu,
Dann lächle ich, und dann trinke
ich still wie du ...

Und still gleich mir betrachte
um uns das Heer
Der trunknen Schwätzer—verachte
sie nicht zu sehr.

Nein, hebe die blinkende Schale,
gefüllt mit Wein,
Und laß beim lärmenden Mahle
sie glücklich sein.

Doch hast du das Mahl genossen,
den Durst gestillt,
Dann verlasse der lauten Genossen
festfreudiges Bild,

Und wandle hinaus in den Garten
zum Rosenstrauch,—
Dort will ich dich dann erwarten
nach altem Brauch,

Und will an die Brust dir sinken
eh’ du’s gehofft,
Und deine Küsse trinken,
wie ehmals oft,

Und flechten in deine Haare
der Rose Pracht—
O komm, du wunderbare,
ersehnte Nacht!

S ha emeled, ints 
titkon felém,
Akkor mosolygok majd, és iszom
csendben, mint te…

És csendben, mint én, figyeld
körülöttünk a részeg
fecsegők seregét, ne vesd meg
őket túlságosan.

Nem. Emeld a csillogó kelyhet,
a borral teli,
S hadd legyenek a zajos lakomán
ők is boldogok.

Ám ha élvezted az étked,
s oltottad szomjadat,
Szakadj el a hangos társak ünnepi
örömmel telt látványától.

És sétálj ki a kertbe
a rózsabokorhoz.
Ott akarlak várni 
régi szokás szerint,

S kebledre szeretnék hajolni,
mielőtt még remélnéd,
csókjaidat inni,
mint egykoron gyakorta,

S belefonni hajadba
a rózsa pompáját.
Ó, jöjj, te csodás,
drága éj!

Ismeretlen fordító


