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Szereplők
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Izraeliták:
Sámson (tenor)
Manoah, Sámson apja (basszus)
Micah, Sámson barátja (alt)
Izraelita asszony (szoprán)
Egy izraelita tisztviselő (tenor)
Az izraeliták kórusa

Israelites:
Samson (Tenore)
Manoah, father to Samson (Basso)
Micah, friend to Samson (Alto)
An Israelite Woman (Soprano)
An Israelite Officer (Tenore)
Chorus of Israelites

Filiszteusok:
Delila, Sámson felesége (szoprán)
Harapha, óriás (basszus)
Filiszteus asszony (szoprán)
Filiszteus férfi (tenor)
A filiszteus asszonyok kórusa és Dagon papjai

Philistines:
Dalila, wife of Samson (Soprano)
Harapha, a giant (Basso)
A Philistine Woman (Soprano)
A Philistines Man (Tenore)
Chorus of Philistine Women and Priests of Dagon

Helyszín: a börtön előtt, Gázában

Scene: before the prison in Gaza

1. Sinfonia

1. Sinfonia

ELSŐ FELVONÁS

ACT I

Első jelenet
Sámson megvakítva, láncra verve. Dagon papjainak
kórusa ünnepet tart.

Scene 1
Samson, blind and in chains. Chorus of the Priests
of Dagon, celebrating his festival

2. Recitativo
Sámson
Ez a nap, amikor Dagon magasztos ünnepét tartják,
megszabadít szolgai vesződésemtől;
babonájuk akaratlanul pihenőhöz juttat,
hogy az ég friss fuvallatát beszívjam, mely
tiszta és bódító.

2. Recitativo
Samson
This day, a solemn feast to Dagon held,
Relieves me from my task of servile toil
Unwillingly their superstition yields
This rest, to breathe heaven's air, fresh blowing,
pure and sweet.

3. Filiszteusok kórusa
Szóljon a trombita fenséges hangja! Közeleg az
örömteli szent ünnep, amikor Dagon, az egész föld
királya megkoronáztatik.

3. Chorus of Philistines
Awake the trumpet's lofty sound!
The joyful sacred festival comes round,
When Dagon king of all the earth is crown'd.

4. Ária
Filiszteus asszony
Gázai férfiak, hozzatok ide víg sípokat és
kellemesen zengő húros hangszereket,
ünnepélyes himnuszt halljunk és vidám dalt!
Kiáltsa Dagon dicséretét mindenki!

4. Air
Philistine woman
Ye men of Gaza, hither bring
The merry pipe and pleasing string,
The solemn hymn and cheerful song:
Be Dagon prais'd by Ev'ry tongue!

5. Ária
Egy filiszteus
Lármája a mennydörgés szörnyű morajával ér fel,
a győzelem és a dicsőítés hangjaival. Oly magasra
emeljük Dagon nevét, hogy égen és földön hallani
örömünket.

5. Air
Philistine
Loud as the thunder's awful voice In notes of
triumph, notes of praise, So high great Dagon's name
we'll raise: That heav'n and earth may hear how we
rejoice!

6. Filiszteusok kórusa
Szóljon a trombita fenséges hangja!
Közeleg az örömteli szent ünnep, amikor Dagon, az
egész föld királya megkoronáztatik.

6. Chorus of Philistines
Awake the trumpet's lofty sound!
The joyful sacred festival comes round,
When Dagon king of all the earth is crown'd.

7. Recitativo
Sámson
Miért hozta születésem hírét angyal, ha elárulva és
fogságban kell meghalnom miatta?
Ellenségeim gúnyolnak és bámulnak! Ó, kegyetlen
gondolat! Szomorúságomra nincs orvosság!
Belülről emésztenek, mint az üszkös sebek,
gyógyíthatatlanul növekedve.

7. Recitativo
Samson
Why by an angel was my birth foretold
If I must die betray'd and captiv'd thus?
The scorn and gaze of foes? Oh cruel thought!
My griefs find no redress! they inward prey,
Like gangren'd wounds,
immedicable grown.

8. Ária
Sámson
Sajnos, a szenvedések nem maradnak a szívben, a
fejben, vagy a mellkasban!
Hanem titkos úton át bejárják
az elme legbelsőbb részeit,
oly intenzív fájdalommal,
mely a lelket nem hagyja nyugodni.

8. Air
Samson
Torments alas! are not confin'd
To heart, or head, or breast!
But will a secret passage find
into the very inmost mind,
With pain intense opprest,
That rob the soul itself of rest.

Második jelenet
Belép Micah izraeliták társaságában, Sámsont nézik

Scene 2
Enter Micah and Israelites, observing Samson.

9. Recitativo
Micah (félre)
Ó, micsoda hihetetlen látvány! Nézzétek, hogy lógatja
a fejét, támasz nélkül, elhagyta minden remény! Ez
volna ő, a hősies Sámson, kinek erejével ember fia
nem bírt el, sem a legádázabb vadállat?
Aki úgy szakította ketté az oroszlánt, ahogy az
oroszlán a gyermeket! Aki fegyvertelenül rohant le
páncélba öltözött sereget, hiába az edzett acél,
vagy a páncéling.

9. Recitativo
Micah (apart)
Oh, change beyond report, thought, or belief!
See, how he lies with languish'd head, unpropt,
Abandon'd, past all hope! Can this be he,
Heroic Samson, whom no strength of man
Nor fury of the fiercest beast could quell?
Who tore the lion, as the lion tears the kid!
Ran weaponless on armies clad in iron,
Useless the temper'd steel, or coat of mail.

10. Ária
Micah
Ó, szeszélyes létünk tükre!
Születésben, erőben, tettekben nagyszerűség adatott
meg neki! De a legnagyobb dicsőségből aláhullva
a nyomorúság mélyére süllyedt!

10. Air
Micah
Oh, mirror of our fickle state!
In birth, in strength, in deeds how great!
From highest glory fall'n so low,
Sunk in the deep abyss of woe!

11. Recitativo
Sámson (félre)
Kiről is szólna panaszom, ha nem magamról, aki, mit
az Ég rábízott, titokban tartani nem tudta, hanem
elgyengülve egy asszonyra bízta!

11. Recitativo
Samson (apart)
Whom have I to complain of but myself,
Who Heav'n's great trust could not in silence keep,
But weakly to a woman must reveal it!

Micah (Sámsonnak)
Páratlan erejű! Izrael egykori büszkesége ma már
csak szívfájdalom! Köszöntsd barátaidat, akik
látogatásodra jöttek!

Micah (to Samson)
Matchless in might! once Israel 's glory, now her
grief! Welcome, thy friends well known, to visit
thee!

Sámson
Üdvözöllek titeket, barátaim!

Samson
Welcome, my friends!

Micah
Mit sirassunk meg először, a béklyóidat, vagy
elvesztett látásodat?

Micah
Which shall we first bewail, Thy bondage, or lost
sight?

Sámson
Ó, elveszett látásom, rólad szól minden panaszom!
Rosszabb, mint a koldulás, öregség, vagy a láncok!
A lelkem sötétségben lakozik!

Samson
O loss of sight, of thee I most complain!
Oh, worse than beggary, old age, or chains!
My very soul in real darkness dwells!

12. Ária
Sámson
Teljes sötétség! Se Nap, se Hold!
A déli napsütésben is minden sötét!
Ó, dicső fény! Nincs vidító sugár,mely az új nap
örömét hozza el szemeimnek! Miért fosztasz meg
attól, mit elrendeltél? A Nap, a Hold és a csillagok
nekem sötétségben maradnak!

12. Air
Samson
Total eclipse! No sun, no moon!
All dark amidst the blaze of noon!
Oh, glorious light! No cheering ray
To glad my eyes with welcome day!
Why thus depriv'd Thy prime decree?
Sun, moon, and stars are dark to me!

13. Izraeliták kórusa
Ó, elsőként teremtett fénysugár! És te, nagyszerű
szó: „Legyen világosság!” És a fény szétáradt,
mennyei tündöklésbe burkolózott a földgolyó. A te
sötétségben élő szolgádnak add vissza az életet a
fény által!

13. Chorus of Israelites
O first created beam! And thou great word!
"Let there be light!" — And light was over all,
One heav'nly blaze shone round this earthly ball.
To thy dark servant,
life, by light afford!

14. Recitativo
Sámson
Látjátok, barátaim, hogy vesznek körbe ellenségeim.
De ha látásom meglenne, hogy emelhetném fel
fejem a szégyentől? Egy szóért, egy könnyért
kifecsegtem egy álnok nőnek Isten legféltettebb
titkát, hogy aztán bolondként énekeljék meg nevem,
vagy példálózzanak velem!

14. Recitativo
Samson
Ye see, my friends, how woes enclose me round.
But had I sight, how could I heave my head
For shame? Thus, for a word, or tear, divulge
To a false woman God's most secret gift,
And then be sung,
or proverb'd for a fool!

Micah
Itt jön tiszteletreméltó atyád, az öreg Manoah,
megfontolt léptekkel, hófehér fürtökkel.

Micah
Here comes thy rev'rend sire, old Manoah,
With careful steps, and locks as white as down.

Sámson
Jaj! Ez a név csak újabb bánatot ébreszt.

Samson
Alas! Another grief that name awakes.

Harmadik jelenet
Belép Manoah

Scene 3
Enter Manoah

Manoah
Dan testvérei és férfiai, mondjátok, hol van a fiam,
Sámson, nemes Izrael büszkesége? Tudassátok idős
fejemmel!

Manoah
Brethren and men of Dan, say, where is my son,
Samson, fond Israel's boast?
Inform my age!

Micah
Oly mélyre taszítva a nyomorúságban,
mint amilyen magasan ereje teljében volt.
Lásd, hol fekszik!

Micah
As signal now in low dejected state,
As in the height of pow'r. —
See, where he lies!

15. Accompagnato
Manoah
Ó, mily gyászos fordulat! Ez volna a férfi,
messze földön híres, kit Izrael ellenségei félnek?
Aki angyali segítséggel vívott meg hadaikkal,
egymagában felért egy sereggel! Már arra sem
képes, hogy mellét a gyávák dárdájától védje!

15. Accompagnato
Manoah
Oh, miserable change! Is this the man,
Renown'd afar, the dread of IsraeI's foes?
Who with an angeI's strength their armies duell'd,
Himself an army! — Now unequal match
To guard his breast against the coward's spear.

A jó, mit kívánunk, gyakran lesz pusztulásunk.
Gyerekért imádkoztam, és kaptam egy fiút,
méghozzá olyat, akiért minden férfi engem ünnepelt.
De van-e olyan, ki most cserélne velem?
Az áldás skorpiófarokban végződött.
Ezt a fiút (ki egykor kiválasztott és szent volt,
mindenki a csodájára járt) ellenségei egy óra alatt
tőrbe csalták, megtámadták, legyűrték, bilincsbe
verték, gúny tárgyává tették. Most fogoly, nincstelen
és vak!

The good we wish for, often proves our bane.
I pray'd for children, and I gain'd a son,
And such a son, as all men hail'd me happy.
But who'd be now a father in my stead?
The blessing drew a scorpion's tail behind;
This plant (select and sacred for awhile,
The miracle of all!) was in one hour
Ensnar'd, assaulted, overcome, led bound,
His foes' derision, captive, poor,
and blind!

16. Ária
Manoah
A te dicső tetteid ihlették szavaim,
örömáriák áradtak belőle.
Most bánatra hangolom a dalom,
s a szomorúság hangjai csendülnek fel hárfámon.

16. Air
Manoah
Thy glorious deeds inspir'd my tongue,
Whilst airs of joy from thence did flow.
To sorrows now I tune my song,
And set my harp to notes of woe.

17. Recitativo accompagnato
Sámson
E szerencsétlenségek megérdemelten történtek
fiaddal. Én voltam az egyedüli kezdeményezőjük,
okozójuk. Az én művem ez a pompa, ez a dicsőség,
mi a bálvány Dagont övezi, de szégyent hoz Izraelre,
és megbecsteleníti igaz Istenünket.

17. Recitativo accompagnato
Samson
Justly these evils have befalI'n thy son;
Sole author I, sole cause.
This have I done, this pomp, this honour brought
To idol Dagon; but to Israel shame,
And our true God disgrace.

E miatti szomorúságom nem engedi szemeim
lezárnom, gondolataimnak nyugtot sem hagy.
De most a küzdelem véget ér: legyőzettem,
és Dagon neve Istennel egy lajstromra kerül.
Ám Isten a provokációt el nem nézi, dühe nem
késik, nevében újra megerősödik, Dagon meghajolni
kényszerül, és rajtam aratott, dicsőített trófeáitól
megfosztatik.

My griefs for this Forbid mine eyes to close, or
thoughts to rest.
But now the strife shall end: me overthrown,
Dagon presumes to enter lists with God,
Who, thus provok'd, will not convive, but rouse
His fury soon, and his great name assert;
Dagon shall stoop, ere long be quite despoil'd
Of all those boasted trophies won on me.

18. Ária
Sámson
Izrael Istene miért alszik? Ébredj rettentő hangok
közepette és felhőkbe burkolva!
Hadd hallja a pogány mély mennydörgésed.
Haragod vihara dagadjon, forgószelek üldözzétek
őket, a jogos bosszútól hajtva,
míg a szégyen és a baj le nem gyűri őket!

18. Air
Samson
Why does the God of lsrael sleep? Arise with
dreadful sound, And clouds encompass'd round!
Then shall the heathen hear thy thunder deep.
The tempest of thy wrath now raise,
In whirlwinds them pursue, Full fraught with
vengeance due,Till shame and trouble all thy foes
shall seize!

19. Recitativo
Micah
Ez élteti reményünk! Az igaz próféta szóljon
belőled, kinek Isten visszaadja dicső nevét, és nem
hagy kétséget, hogy vajon Isten az Úr, vagy Dagon.

19. Recitativo
Micah
There lies our hope! True prophet may'st thou be,
That God may vindicate his glorious name;
Nor let us doubt whether God is Lord, or Dagon.

20. Izraeliták kórusa
Akkor megtudják majd, hogy Ő, kinek neve Jehova,
az egész világ felett az egyedüli Mindenható,
ki örökké mindenek feletti volt, és az is marad.

20. Chorus of Israelites
Then shall they know, that He whose name
Jehovah is alone, O'er all the earth but One,
Was ever the Most High, and still the same.

21. Recitativo
Manoah
Neked, kedves fiam, muszáj mindeközben ily elhanyagoltan feküdnöd ebben a gyűlöletes állapotban?

21. Recitativo
Manoah
For thee, my dearest son, must thou meanwhile
Lie, thus neglected, in this loathsome plight?

Sámson
Ez így helyes. Miért éljek tovább?
Hamarosan kétszeres sötétség száll szemeimre.

Samson
It should be so. Why should I live?
Soon shall these orbs to double darkness yield.

22. Accompagnato
Sámson
Derűs szellemem lehanyatlik, reményem elszáll,
természetem lett az elcsigázottság. A dicsőség és a
szégyen versenyét már lefutottam, a sokszor megidézett Halál vet véget fájdalmaimnak,és gyengéden
lefektet, hogy a többiek közt nyugalmat leljek.

22. Accompagnato
Samson
My genial spirits droop, my hopes are fled;
Nature in me seems weary of herself;
My race of glory run, and race of shame:
Death, invocated oft, shall end my pains,
And lay me gently down with them that rest.

23. Ária
Micah
Akkor a hosszú örökkévalóságot köszönti majd
boldogságod, nem lesz több hamis és hiú földi öröm!

23. Air
Micah
Then long eternity shall greet your bliss;
No more of earthly joys, so false and vain!

24. Izraeliták kórusa
Akkor a Mindenható csillogó trónjára
lelked felhág az ég parancsára,
ezzel minden földi hányattatása véget ér,
és dicsőséggel megkoronázva ül ott örökké,
és győzelmet arat a halál fölött, és fölötted, ó, idő!

24. Chorus of Israelites
Then round about the starry throne
Of Him who ever rules alone,
Your heav'nly-guided soul shall climb:
Of all this earthly grossness quit,
With glory crown'd, for ever sit,
And triumph over death, and thee, O Time!

SZÜNET

INTERMISSION

MÁSODIK FELVONÁS
Helyszín azonos
Sámson, Manoah, Micah és az izraeliták

ACT II
Scene, the same
Samson, Manoah, Micah, and Israelites.

25. Recitativo
Manoah
Ne emészd magad eképpen! Egykor Isten öröme
voltál, kiválasztott már az anyaméhben, irányításával
emberi merészségen túlmutató tettekre rendelt,
pillantásától kísérve mértékletes nevelést kaptál,
még a táncoló, csillámló, eléd öntött rubint
sem csábított el a hűvös, kristálytiszta csermelytől.

25. Recitativo
Manoah
Despair not thus! You once were God's delight,
His destin'd from the womb, by him led on
To deeds above the nerve of mortal arm.
Under his eye abstemious you grew up,
Nor did the dancing ruby, sparkling, outpour'd,
Allure you from the cool crystalline stream.

Sámson
Bárhová is folyt a patak vagy a forrás vize,
én abból ittam, és nem irigyeltem
az embereket a vidító szőlő miatt.
De mi haszna volt az önmegtartóztatásnak,
ha nem védett meg egy még csábítóbb dologtól?
Erőmet a vágy kéjes ölébe fektettem.

Samson
Where'er the liquid brook or fountain flow'd,
I drank, nor envy'd man the cheering grape.
But what availed this temp'rance, not complete
Against another object more enticing?
I laid my strength in lust's lascivious lap.

Manoah
Bízz még Istenben! Amikor eljön az ideje,
apád gondoskodni fog megszabadulásodról.
De addig is fogadd
barátaid gyógyító szavait.

Manoah
Trust yet in God! Thy father's timely care
Shall prosecute the means to free thee hence;
Meantime, all healing words from these thy friends
admit.

26. Ária
Manoah
Isten útjai az emberhez igazságosak,
nem tudja senki kifürkészni titkos cselekedeteit.
Mert minden a legjobban van, bár sokszor
kételkedünk benne, hogy mit hoz az ő bölcsessége.
Mégis, az ő kifürkészhetetlen döntése
áldást hoz az igazaknak végül.

26. Air
Manoah
Just are the ways of God to man,
Let none his secret actions scan;
For all is best, though oft we doubt,
Of what his wisdom brings about.
Still his unsearchable dispose
Blesses the righteous in the close.

27. Recitativo
Sámson
Bajaimra nincs orvosság! Csak egy ima marad,
a gyors halálért, nyomorúságom lezárásáért.

27. Recitativo
Samson
My evils hopeless are! One pray'r remains,
A speedy death, to close my miseries.

Micah
Szabadítsd meg védelmeződ, erőd megtestesítőjét,
és tedd, hogy fáradozásai békés véget érjenek!

Micah
Relieve Thy champion, image of Thy strength,
And turn his labours to a peaceful end!

28. Ária
Micah
Térj vissza, seregek Istene!
Lásd meg szolgádat a bajban!
Enyhítsd hatalmas bánatát,
a pogányok se vegyék a szájukra.

28. Air
Micah
Return, O God of hosts! Behold
Thy servant in distress,
His mighty griefs redress,
Nor by the heathen be it told.

29. Izraeliták kórusa
Porba taposnák dicsőségét
és a holtak közé számítanák.

29. Chorus of Israelites
To dust his glory they would tread,
And number him amongst the dead.

Második jelenet
Sámson, Micah. Belép Delila az őt kísérő
szüzekkel.

Scene 2
Samson, Micah. Enter Dalila, attended by her
Virgins.

30. Recitativo
Micah
De ki ő, ki ily cicomában és derűsen
vitorlázik be, mint egy impozáns hajó?
Lobogói hullámzanak a szélben,
illatos parfüm hirdeti érkezését,
mögötte leány uszály. Ez Delila, a feleséged.

30. Recitativo
Micah
But who is this, that so bedeck'd and gay,
Comes this way sailing like a stately ship?
With all her streamers waving in the winds,
An odorous perfume her harbinger,
A damsel train behind. — 'Tis Dalila, thy wife.

Sámson
A feleségem? Elárulóm! Ne engedd a közelembe!

Samson
My wife, my traitress? Let her not come near me!

Micah
Áll, és lehajtott fejjel téged figyel.
Hullnak könnyei (mint egy szép virág, a harmatteher
alatt); hozzád intézett szavai mintha könnyből
fakadnának, selyemfátyla szélét áztatják.

Micah
She stands, and eyes thee fix'd, with head declin'd.
Like a fair flow'r surcharg'd with dew, she weeps;
Her words address'd to thee, seem tears dissolv'd,
Wetting the borders of her silken veil.

Delila
Gyenge lábakon és elhatározásomban bizonytalanul
jövök eléd, ó, Sámson, indulatodtól tartva.
De a házastársi ragaszkodás elvezetett ide,
legyőzve félelmet és kétséget. Boldog lennék, ha
segítségem, vagy szerelmem a szolgálatodra lehet,
hogy meggondolatlan gaztettemért vezekeljek.

Dalila
With doubtful feet, and wav'ring resolution,
I come, O Samson, dreading thy displeasure;
But conjugal affection led me on,
Prevailing over fear and tim'rous doubt,
Glad if in aught my help or love could serve,
To expiate my rash, unthought misdeed.

Sámson
Kifelé, te hiéna! Rosszhiszeműséged hozott ide!
Ezek asszonyi trükkök, hamisak, mint te magad,
megszegni minden fogadalmat, sajnálkozni, rászedni, behódolni, majd begyakorlottan újra bűnbe esni.

Samson
Out, thou hyaena! 'Twas malice brought thee here!
These are the arts of women false like thee,
To break all vows, repent, deceive, submit,
Then with instructed skill again transgress.

Delila
Nem akarnám enyhíteni vétkem, de könyörgök,
hogy saját súlyán értékeld. Közösen gyengültünk el,
ehhez közös megbocsátás kell.

Dalila
I would not lessen my offence, yet beg
To weigh it by itself.
A mutual weakness mutual pardon claims.

Sámson
A boszorkány mily ravaszul adja elő saját bűneit,
hogy megpirongasson a sajátomért!
Magamat előbb árultam el, mint te engem.
Keserű kritika, de igaz! Ezért én
a saját oktalanságom megbocsátom, s te a magadét!

Samson
How cunningly the sorceress displays
Her own transgressions, to upbraid me mine!
I to myself was false, ere thou to me;
Bitter reproach, but true! The pardon, then,
I to my folly give, take thou to thine!

31. Ária
Delila
Panaszos hangokkal és szerelmes sóhajjal
búg a magára hagyott galamb.
Hozzám hasonlón ő is tart minden örömtől,
az özvegyek egyhangú éjszakáját koptatja.
Ám mikor távol lévő társa visszatér,
ő kétszeres elragadtatással ég.

31. Air
Dalila
With plaintive notes and am'rous moan,
Thus coos the turtle left alone.
Like her / me, averse to each delight,
She wears the tedious widow'd night:
But when her absent mate returns,
With doubled raptures then she burns.

32. Recitativo
Sámson
A szerelem kényszerített? Nem! A tomboló testi
vágy! A szerelem szerelmet akar, árulásoddal csak
gyűlöletemet vívta ki. Hiába próbálod a szégyent
szégyennel takargatni. Valaha hozzám tartoztál, bár
országod ellenségének nyilvánítottak, szülők, és
mindenki más megszűnt számodra létezni.

32. Recitativo
Samson
Did love constrain thee? No, 'twas raging lust!
Love seeks for love; thy treason sought my hate.
In vain you strive to cover shame with shame:
Once join'd to me, though judg'd your country's foe,
Parents, and all, were in the husband lost.

33. Ária
Sámson
Bájaid a romlásba vezettek,
értelmem megrontva,
erőm szolgaságba hajtva.
Én szerettelek, te elárultál.
Mily óriási az átok, mily nyomorult a sorsom,
hogy az élet tengerén ily társsal hajózom!

33. Air
Samson
Your charms to ruin led the way,
My sense deprav'd,
My strength enslavd,
As I did love, you did betray.
How great the curse, how hard my fate
To pass life's sea with such a mate!

34. Recitativo
Delila
Bocsásd meg, ami történt, ne gondolj a múlttal!
Hagyd el e börtönt, és gyere haza hozzám,
ahol dupla szeretet és törődés vár
(számomra kedves teendő!). Szüzeim és jómagam
fogunk gondoskodni rólad az idők végezetéig.

34. Recitativo
Dalila
Forgive what's done, nor think of what's past cure
From forth this prison-house come home to me,
Where with redoubled love and nursing care,
(To me glad office!) my virgins and myself
Shall tend about thee to extremest age.

35. Duett
Delila
Adott szavam és az igazság, ó, Sámson, köteleznek
engem, de legalább hallgass meg! Hallgasd meg a
szerelem szavát! A szerelemmel halandó betelni nem
képes, mert minden boldogság a szerelem élvezete.

35. Duetto
Dalila
My faith and truth, O Samson, prove,
But hear me, hear the voice of love!
With love no mortal can be cloy'd,
All happiness is love enjoy'd.

Szűz
Adott szava és az igazság, ó, Sámson, kötelezik,
de halld őt, halld a szerelem szavát!

Virgin
Her faith and truth, O Samson, prove,
But hear her, hear the voice of love!

36. Szüzek kórusa
Adott szava és az igazság, ó, Sámson, kötelezik,
de legalább halld őt, halld a szerelem szavát!

36. Chorus of virgins
Her faith and truth, O Samson, prove
But hear her, hear the voice of love!

37. Recitativo
Sámson
El se képzeld! Ismerem már trillázó igézeted,
a csalétkeidet, a fortélyaidat és bűbájos serlegedet.
Ezek már nem hatnak rám. Ahol egyszer csapdába
estem, a kelepcét megsejtem. Ezeket a láncokat, ezt
a börtönt inkább tartom a szabadság házának, mint a
tiedet.

37. Recitativo
Samson
Ne'er think of that! I know thy warbling charms,
Thy trains, thy wiles, and fair enchanted cup.
Their force is nulI'd; where once I have been caught,
I shun the snare. These chains, this prison-house,
I count the house of liberty to thine.

Delila
Legalább engedj magadhoz, hogy kezedhez
érhessek!

Dalila
Let me approach, at least, and touch thy hand.

Sámson
Még csak az kéne, hogy vad emlékek ébresszék fel
hirtelen haragomat, és darabokra tépjelek.
Maradj távol, s megbocsátok, érd be ennyivel.
Élvezd ki csalfaságod diadalát, ég veled!

Samson
Not for thy life, lest fierce remembrance wake
My sudden rage to tear thee limb from limb.
At distance I forgive: depart with that.
Now triumph in thy falsehood; so farewell!

Delila
Füleid süketebbek az imára, mint a szél vagy a
tengerek. Dühöd örökké tartó viharként tombol.
Miért kellene szerényen a békéért könyörögnöm,
ha megvetést kapok és nevemet meghurcolják?
Hiszen e földön én vagyok a legnagyobb

Dalila
Thou art more deaf to pray'rs than winds or seas.
Thy anger rages an etemal tempest.
Why should I humbly sue for peace, thus scorn'd,
With infamy upon my name denounc'd?
When in this land I ever shall be held

az összes nő között, legyen élő vagy halott.
Dicséretemet zengik fennkölt ünnepségeken,
ki megmentettem országom az ádáz ellenségtől.

The first of womankind, living or dead.
My praises shall be sung at solemn feasts,
Who sav'd my country from a fierce destroyer.

38. Duett
Delila
Szerelmem árulója! Nem könyörgök tovább,
ha megvetést és fenyegetést kapok!

38. Duet
Dalila
Traitor to love! I'll sue no more
For pardon scorn'd, your threats give o'er!

Sámson
Szerelmem árulója! Nem hallgatom tovább
az igéző hangot, cselszövéstől tartok!
(Delila és a szüzek távoznak)

Samson
Traitress to love! I'll hear no more
The charmer's voice, your arts give o'er!
(Exeunt Dalila and Virgins.)

Harmadik jelenet

Scene 3

39. Recitativo
Micah
Elment! A megtestesült kígyó
méregfogát végül kimutatta.

39. Recitativo
Micah
She's gone! A serpent manifest, her sting
Discover'd in the end.

Sámson
Hadd menjen! Isten küldte őt ide, hogy butaságomért még jobban büntessen. Az ég kegyeltje az a
férfi, aki megtalálja magának az igazit.
Mily ritka az ilyen! Annak békés élet adatik.

Samson
So let her go! God sent her here to aggravate my
folly. Favour'd of heaven is he, who finds one true.
How rarely found! — His way to peace is smooth.

Negyedik jelenet
(Belép Harapha és a filiszteusok)

Scene 4
(Enter Harapha and Philistines)

Micah
Attól ne tarts, hogy hízelgést vagy bájolgást hallasz,
keményebb szavakra számíts. Harapha közeledik.
Megismerem járásáról és dölyfös kinézetéről.

Micah
No words of peace, no voice enchanting fear,
A rougher tongue expect. Here's Harapha,
I know him by this stride and haughty look.

Harapha
Nem azért jöttem, Sámson, hogy együttérzésemet
fejezzem ki.
Gath szülötte vagyok, a nevem Harapha.
Most már ismersz. Bámulatos erődről
sokat hallottam. Alig hiszem!
Sajnálatos, hogy a csatatéren soha nem találkoztunk,
hogy erőnket összemérjük.
Megnézném, hogy a látszat megfelel-e a valóságnak.

Harapha
I come not, Samson, to condole thy chance;
I am of Gath, men call me Harapha;
Thou know'st me now. Of thy prodigious might
Much have I heard, incredible to me!
Nor less displeas'd, that never in the field
We met, to try each other's deeds of strength.
I'd see if thy appearance
answers loud report.

Sámson
Ennek módja nem az, ha látod, hanem ha
megízleled.

Samson
The way to know. were not to see,
but taste.

Harapha
Nocsak! Máris kihívsz engem?
Azt gondoltam, a robotolás és a láncok
megszelídítettek.
Ha jó szerencsém arra a halálmezőre vezérelt volna,
ahol te egy szamárállkapoccsal tettél csodát,
holttested a szamár mellé került volna.

Harapha
Ha! Dost thou then already single me?
I thought that labour and thy chains had tam'd thee.
Had fortune brought me to that field of death,
Where thou wrought'st wonder with an ass's jaw,
I'd left thy carcass where the ass lay thrown.

Sámson
Ne dicsekedj, hogy mit tettél volna, hanem mutasd
meg!

Samson
Boast not of what thou would'st have done, but do.

Harapha
Legyőzésed megtiszteltetését bizonyosan
elmulasztottam, tekintve, hogy szemed világát
elvették, hozzám pedig nem méltó, hogy egy vak
emberrel küzdjek meg.

Harapha
The honour certain to have won from thee
I lose, prevented by thy eyes put out;
To combat with a blind man, I disdain.

40. Ária
Harapha
Az ilyen ellenfél nem számít a becsületnek, sem a
fegyvereknek, bár egyetlen csapásom a véget
jelentené neked, sovány diadal lenne téged legyőzni,
vagy bukásodon dicsőülni! Diadalmaskodni egy
szolga fölött, ki már így is fél lábbal a sírban,
az ily hitvány győzelmet méltóságon alulinak
tartom.

40. Air
Harapha
Honour and arms scorn such a foe,
Though I could end thee at a blow;
Poor victory, To conquer thee,
Or glory in thy overthrow!
Vanquish a slave that is half slain:
So mean a triumph I disdain.

41. Recitativo
Sámson
Öltsd fel fegyverzeted, ragadd meg a lándzsát,
súlyos kopjád, és gyere a közelembe!

41. Recitativo
Samson
Put on your arms, then take for spear Your weighty
weaver's beam, and come within my reach!

42. Ária
Sámson
Erőmet az élő Istentől, az Égtől kaptam születésemkor, hogy féken tartsam a földi hatalmakat, és a
brutális zsarnok uralmának gátat szabjak. De az
erényesekre béke és nyugalom vár,
és szabadság az elnyomottaknak.

42. Air
Samson
My strength is from the living God, By Heav'n freegifted at my birth, To quell the mighty of the earth,
And prove the brutal tyrant's rod. But to the
righteous peace and rest, With liberty to all opprest.

43. Recitativo
Harapha
Veled, egy elítélttel, ki szolgasorsra jutott, méltatlan
a küzdelem arra, hogy a harcos kardja véres legyen!

43. Recitativo
Harapha
With thee, a man condemn'd, a slave enroll'd,
No worthy match to stain the warrior's sword!

Sámson
Ezért jöttél, hiú hencegő? De vigyázz!
Lábaim béklyóban, de kezeim szabadok.
Termeted nagy, de lelkierőnek híján vagy!
Még egyszer, vakon és láncra verve is kihívlak téged

Samson
Cam'st thou for this, vain boaster? Yet take heed!
My heels are fetter'd, but my hands are free.
Thou bulk of spirit void! I once again,
Blind and in chains, provoke thee to the fight!

Harapha
Ó, Dagon! Mily arcátlanságot hallok, nem vagyok
hozzászokva, hogy nem azonnali halál a jutalma.

Harapha
O Dagon! Can I hear this insolence
To me unus'd, not rend'ring instant death?

44. Duett
Sámson
Menj csak, zavarodott gyáva, menj!
Nehogy a bosszú utolérjen,
gyors bosszúm elől találj biztos menedéket!

44. Duet
Samson
Go, baffled coward, go,
Lest vengeance lay thee low,
In safety fly my wrath with speed!

Harapha
Istenedre ne számíts, ki lábbal tiporta
erődet és téged a legnagyobb szükségben.

Harapha
Presume not on thy God, Who under foot has trod
Thy strength and thee, at greatest need.

45. Recitativo
Micah
Íme, a bizonyíték: ha Dagon a te istened,
hitbuzgalmaddal idézed meg segítségét, hisz
dicsősége a tét. Hadd törje meg a varázst, mely
hősünknek erejét adta. Akkor tudd meg, hogy
melyikünk istene valódi: Dagon, kit halandó alkotott, vagy az egy igaz Isten, kit Ábrahám fia imádott.

45. Recitativo
Micah
Here lies the proof: if Dagon be thy God,
With high devotion invocate his aid,
His glory is concern'd. Let him dissolve
Those magic spells that gave our hero strength;
Then know whose God is God, Dagon, of mortal
make, Or that Great One whom Abra'm's sons adore.

46. Izraeliták kórusa
Halld meg, Jákob Istene, Jehova, halld!
Ó, ments meg minket, kik trónod előtt leborulunk!
Izrael sorsa egyedül rajtad áll.
Ments meg minket, és mutasd meg közelséged!

46. Chorus of Israelites
Hear, Jacob's God, Jehovah, hear!
Oh, save us, prostrate at thy throne!
Israel depends on thee alone,
Save us, and show that thou art near!

47. Recitativo
Harapha
Dagon, kelj fel! Jelenj meg szent ünnepeden!
Dicsőséged szólít, ez nem a pihenés napja.

47. Recitativo
Harapha
Dagon, arise, attend thy sacred feast!
Thy honour calls, this day admits no rest.

48. Ária
Filiszteus férfi
Dalnak és táncnak szenteljük a napot,
mi megmutatja határtalan befolyásod.
Védj meg minket erős kezeddel,
és söpörd ki ezt a népet az országból!

48. Air
Philistine
To song and dance we give the day,
Which shows thy universal sway.
Protect us by thy mighty hand.
And sweep this race from out the land!

49. Izraeliták és filiszteusok kórusa
Megerősítve örök trónszékén
Jehova / Nagy Dagon nagy pompával uralkodik a
világon. Mennydörgése robajlik, megremeg az Ég,
és megriad a Föld. A csillagok mély ámulatban
szemeiket rászegezik.
Jehova / Nagy Dagon első az istenek között.

49. Chorus of Israelites and Philistines
Fix'd in his everlasting seat,
Jehovah / Great Dagon rules the world in state.
His thunder roars, Heav'n shakes, and earth's aghast,
The stars with deep amaze,
Remain in stedfast gaze.
Jehovah / Great Dagon is of Gods the first and last.

HARMADIK FELVONÁS
(Helyszín azomos)
Sámson, Micah, Harapha és az izraeliták kórusa

ACT III
(Scene, the same)
Samson, Micah, Harapha and Chorus of Israelites.

50. Recitativo
Micah
Még több bajra számítok, mert gyorsan közeledik
Harapha, sietséget mutatnak léptei és az arca.

50. Recitativo
Micah
More trouble is behind, for Harapha
Comes on amain, speed in his steps and look.

Sámson
Se tőle, se óriás ivadékaitól nem ijedek meg.

Samson
I fear him not, nor all his giant brood.

(Belép Harapha)
Harapha
Sámson! Urunk arra kért, mondjam el neked,
e napon áldozatot mutatunk be Dagonnak,
diadallal, pompával és játékokkal. Tudjuk, hogy erőd
felülmúlja, mire ember képes. Jöjj hát, és mutass
bizonyítékot a népnek, hogy kitüntesd e fennkölt
ünnepet!

(Enter Harapha.)
Harapha
Samson, to thee our lords thus bid me say:
This day to Dagon we do sacrifice
With triumph, pomp, and games; we know, thy
strength
Surpasses human race; come then, and show
Some public proof to grace this solemn feast.

Sámson
Héber vagyok, törvényeink tiltják jelenlétem
haszontalan vallási ceremóniákon.

Samson
I am an Hebrew, and our law forbids
My presence at their vain religious rites.

Harapha
Válaszod sértő, fegyelmezd magad!

Harapha
This answer will offend; regard thyself.

Sámson
Magam, a lelkiismeretem és belső békém!
Annyira megtört volna a szolgaság, hogy
ily abszurd parancsoknak engedelmeskedjek, hogy
bolondként istenük előtt játsszak? Nem megyek.

Samson
Myself, my conscience and intemal peace!
Am I so broke with servitude, to yield
To such absurd commands, to be their fool,
And play before their God? — I will not come.

Harapha
Sietve hozott üzenetem nem tűr halasztást.

Harapha
My message, giv'n with speed, brooks no delay.

51. Ária
Harapha
Arcátlan szolga, haragjukat kivívod!
Esedezz kegyelemért, vagy elér a bosszú,
egy végzetes szóban halálod benne van!
Fontold meg hát, mielőtt a sors
tévedhetetlenül lecsap rád.

51. Air
Harapha
Presuming slave, to move their wrath!
For mercy sue, Or vengeance due
Dooms in one fatal word thy death!
Consider, ere it be too late,
To ward th'unerring shaft of fate.

52. Recitativo
Micah
Gondold át, Sámson, a húrok pattanásig feszültek.
Ő elment, de rosszakarata
feltüzelheti az urakat.

52. Recitativo
Micah
Reflect then, Samson, matters now are strain'd
Up to the height, whether to hold, or break.
He's gone, whose malice may inflame the lords.

Sámson
Éljek vissza az erővel, e szent ajándékkal, úgy, hogy
hajas fővel, hencegve, istenük dicsőségét hirdetve
térek vissza, és szent dolgokat bálványok alá
rendelek?

Samson
Shall I abuse this consecrated gift
Of strength, again returning with my hair,
By vaunting it in honour to their god
And prostituting holy things to idols?

Micah
Hogy jössz ki ebből a helyzetből, én elképzelni sem
tudom. Itt csak az Ég segíthet, rajtunk és rajtad is.

Micah
How thou wilt here come off surmounts my reach;
'Tis Heav'n alone can save, both us and thee.

53. Izraeliták kórusa
Mennydörgéssel felfegyverkezve, Nagy Isten,
emelkedj fel! Segíts, Urunk, vagy Izrael hőse
elbukik! Vedd oltalmadba a te szolgádat,
és ments, ó, ments meg minket a szolgád kedvéért!

53. Chorus of Israelites
With thunder arm'd, great God, arise!
Help, Lord, or Israel's champion dies!
To thy protection this thy servant take,
And save, oh, save us for thy servant's sake!

54. Recitativo accompagnato
Sámson
Félre csüggedés, mert úgy érzem,
bensőmben késztetés ébred, mi arra kér, menjek.

54. Recitativo acccompagnato
Samson
Be of good courage, I begin to feel
Some inward motions, which do bid me go.

Micah
Még időben eldöntötted, és ő megint erre tart.

Micah
In time thou hast resolv'd, again he comes.

(Belép Harapha)
Harapha
Sámson, uraink másodszorra szólítanak:
szedelőzködj, vagy megtaláljuk a módját, hogy
megmozdítsunk, még ha tömör szikla is vagy.

(Enter Harapha.)
Harapha
Samson, this second summons send our lords:
Haste thee at once; or we shall engines find
To move thee, though thou wert a solid rock.

Sámson
Próbálkozásaik hiábavalóak lennének, de megyek
magamtól, nem vonulok utcáitokon át, mint láncra
vert fenevad.

Samson
Vain were their art if tried, I yield to go,
Not through your streets be like a wild beast trail'd.

Harapha
Így elnyerheted az urak kegyelmét.

Harapha
You thus may win the lords to set you free.

Sámson
Nem veszek részt semmiben, ami égbekiáltó,
vagy törvényeink szerint bűnös. Testvéreim, ég
veletek! Kedves társaságotok ne kísérjen engem.

Samson
In nothing I'll comply that's scandalous
Or sinful by our law. Brethren, farewell!
Your kind attendance now, I pray, forbear.

Micah
Így tudod Isten dicsőségét a legjobban szolgálni.

Micah
So may'st thou act as serves His glory best.

Sámson
Szálljon meg engem az a lelkierő (mely először
rohant meg Dan táborában) szükségemben.
Jehova dicsőségét hirdetem!
Bálvány isteneik iszkolnak majd jelenlétében,
szétszaladnak, mint a birkák a seregek Istene elől.

Samson
Let but that spirit (which first rush'd on me
In the camp of Dan) inspire me at my need:
Then shall I make Jehovah's glory known!
Their idol gods shall from his presence fly,
Scatter'd like sheep before the God of hosts.

55. Ária
Sámson
Ezért, amikor a Nap tengerágyából kikel,
vörös felhőbe burkolózva,
állát egy keleti hullámon pihenteti,
a vándorló árnyak kísértetiesen sápadtak,
mindannyian pokoli börtönükbe vonulnak,
minden láncra vert szellem sírjába surran.

55. Air
Samson
Thus when the sun from's wat'ry bed
All curtain'd with a cloudy red,
Pillows his chin upon an orient wave;
The wand'ring shadows ghastly pale,
All troop to their infemal jail
Each fetter'd ghost slips to his sev'ral grave.

56. Accompagnato
Micah
Emberfeletti erővel megáldva,
küldetését a villámcsapás fürgeségével teljesíti,
és Isten nevét terjeszti a pogányok körében.

56. Accompagnato
Micah
With might endued above the sons of men,
Swift as the lightning's glance His errand execute,
And spread His name amongst the heathen round.

57. Ária
Micah
Izrael Szent Istene vezéreljen téged,
őrző angyalod álljon melletted!
Legyen örök a neved,
az Ég kér, emeld csapásra kezed:
Izrael Szent Istene vezéreljen téged.

57. Air
Micah
The Holy One of Israel be thy guide,
The Angel of thy birth stand by thy side!
To fame immortal go,
Heav'n bids thee strike the blow:
The Holy One of Israel is thy guide.

58. Izraeliták kórusa
Legyen örök a neved,
az Ég kér, emeld csapásra kezed:
Izrael Szent Istene vezéreljen téged.

58. Chorus of Israelites
To fame immortal go
Heav'n bids thee strike the blow
The Holy One of Israel is thy guide.

Második jelenet
Micah, Manoah, és az Izraeliták kórusa

Scene 2
Micah, Manoah, and Chorus of Israelites.

59. Recitativo
Micah
Öreg Manoah fiatalos lendülettel siet,
hogy fiára találjon, vagy jó híreket hozzon nekünk.

59. Recitativo
Micah
Old Manoah, with youthful steps, makes haste
To find his son, or bring us some glad news.

Manoah
Nem a fiam miatt jöttem, testvéreim,
aki most éppen az urak előtt játszik,
hanem, hogy ti is megtudjátok,
mi az esély szabadulására.

Manoah
I come, my brethren, not to seek my son,
Who at the feast does play before the lords;
But give you part with me, what hopes I have
To work his liberty.

60. Ária
Filiszteus férfi
A Nagy Dagon legyőzte ellenfelünk,
és a földre kényszerítette hősüket.
Isteni hangokkal énekeljétek meg hatalmát,
dicsérjétek jókedvvel, vidám hangulattal és borral!

60. Air
Philistine
Great Dagon has subdued our foe
And brought their boasted hero low:
Sound out his pow'r in notes divine
Praise him with mirth, high cheer and wine.

61. Filiszteusok kórusa
A Nagy Dagon legyőzte ellenfelünk,
és a földre kényszerítette hősüket.
Isteni hangokkal énekeljétek meg hatalmát,
dicsérjétek jókedvvel, vidám hangulattal és borral!

61. Chorus of Philistines
Great Dagon has subdued our foe.
And brought their boasted hero low:
Sound out his pow'r in notes divine
Praise him with mirth, high cheer and wine.

62. Recitativo
Manoah
Miféle örömhang volt ez, mely az égig tört?

62. Recitativo
Manoah
What noise of joy was that? It tore the sky.

Micah
Kiabálnak és énekelnek, mert látják rettegett
ellenfelüket fogolyként, megvakítva, ahogy erejével
szórakoztatja őket.

Micah
They shout and sing, to see their dreaded foe
Now captive, blind, delighting with his strength.

Manoah
Ha hagyatékommal kiválthatnám őt, atyai
örökségem nélkül is a törzsem leggazdagabbja
lennék.

Manoah
Could my inheritance but ransom him,
Without my patrimony, having him
The richest of my tribe.

Micah
Általában a fiúk gondoskodnak idős szüleikről,
de most te gyámolítod a fiadat!

Micah
Sons care to nurse
Their parents in old age; but you, your son!

63. Ária
Manoah
Atyai szeretetem a gyermeki törődés súlyát
és a bánat terhét megosztani kész!
Habár az éjszaka árnyai között mozog,
amíg az én szemem ép,
ő nem kéri a nap fényét.

63. Air
Manoah
How willing my paternal love
The weight to share Of filial care, And part of
sorrow's burden prove! Though wand'ring in the
shades of night,
Whilst I have eyes he wants no light.

64. Recitativo
Micah
Reményed fiad szabadulására nem hiábavaló,
és e reményben Izrael minden barátja osztozik veled.

64. Recitativo
Micah
Your hopes of his deliv'ry seem not vain,
In which all Israel's friends participate.

Manoah
Ismerem baráti gondolkodásodat, és –
(ijedtség és zavar szimfóniája hallik)
Az égre! Micsoda zaj!
Szörnyen hangos, ez már nem ünnepi kiabálás.

Manoah
I know your friendly minds, and —
(A symphony of horror and confusion.)
Heav'n! What noise!
Horribly loud, unlike the former shout.

65. Filiszteusok kórusa
Hallgass meg minket, Urunk! Ó, halld meg kiáltásunkat! Halál, romlás, bukás, és segítség sehol, az
Ég legyen könyörületes, elmerülünk, elenyészünk!

65. Chorus of Philistines
Hear us, our God! Oh, hear our cry!
Death, ruin, falI'n, no help is nigh,
Oh mercy, Heav'n, we sink, we die!

66. Recitativo
Micah
Te ezt zajnak nevezed? Mind egyként jajdult fel,
mintha a világ lakossága veszne oda!
Vér, halál, és romlás, melynél nincs tovább!

66. Recitativo
Micah
Noise call you this? An universal groan,
As if the world's inhabitation perish'd!
Blood, death, and ruin, at their utmost point!

Manoah
Pusztulás, ez nem vitás! Ó, megölték a fiamat!

Manoah
Ruin indeed! Oh, they have slain my son!

Micah
Inkább fiad az, ki őket gyilkolja éppen, nem úgy
tűnik, mintha egyetlen ellenfél jajkiáltása lett volna.
De nézzétek, barátaim, valaki felénk siet, törzsünk
egy tagja.

Micah
Thy son is rather slaying them; that cry
From slaughter of one foe could not ascend.
But see, my friends,
One hither speeds, an Hebrew of our tribe.

Harmadik jelenet
Hírnök érkezik (egy izraelita tiszt)

Scene 3
Enter a Messenger (an Israelite officer)

Hírnök
Merre fussak, hogy szabaduljak meg
e szörnyű látvány gondolatától?
Ó, földijeim, titeket is megrémít e szomorú esemény.

Messenger
Where shall I run, or which way fly the thoughts
Of this most horrid sight? O countrymen, You're in
this sad event too much concem'd!

Micah
A szerencsétlenség hangjai hozzánk is elértek,
tudni szeretnénk, mi okozta.

Micah
The accident was loud, we long to know from
whence.

Hírnök
Hadd jussak lélegzethez, különben kiugrik a tüdőm.

Messenger
Let me recover breath; it will burst forth.

Manoah
Gyötrelmes ez az izgatott várakozás: mondd a hírt!

Manoah
Suspense in news is torture, speak them out!

Hírnök
Akkor a legrosszabbat mondom elsőnek – Sámson
meghalt.

Messenger
Then take the worst in brief
Samson is dead.

Manoah
Ez valóban a legrosszabb!

Manoah
The worst indeed!

Hírnök
Ellenségei sebet nem ejtettek rajta, amikor elesett,
egyszerre pusztított és pusztult el maga is;
az épületet (amelyben mindenki összegyűlt)
rájuk és saját magára döntötte!

Messenger
Unwounded of his enemies he fell,
At once he did destroy, and was destroy'd;
The edifice, where all were met to see,
Upon their heads, and on his own he pulI'd!

Manoah
Ó, erődet végül magad ellen fordítottad!
A bosszúnak szörnyűséges módját választottad:
dicsőséges, de nagy ára volt!

Manoah
Oh, lastly overstrong against thyself!
A dreadful way thou took'st to thy revenge:
Glorious, yet dearly bought!

67. Ária
Micah
Izrael fiai, most gyászoljatok!
Lándzsátok törött, íjatok pihen,
dicsőségetek elhagyott!
A halottak közt ott fekszik a Nagy Sámson,
szeme örökre lecsukódott.

67. Air
Micah
Ye sons of lsrael, now lament,
Your spear is broke, your bow's unbent.
Your glory's fled,
Amongst the dead
Great Samson lies, For ever, ever, clos'd his eyes!

68. Izraeliták kórusa
Sírj, Izrael! Hangosabban sírj!
Sámson, az erősséged, a hősöd odaveszett!

68. Chorus of Israelites
Weep, Israel, weep a louder strain;
Samson, your strength, your hero, is slain!

69. Recitativo
Manoah
Most menjünk el a testéért, mi hitvány filiszteus
vértől iszamos, és a tisztavízű forrás vizében, tisztító
gyógynövényekkel mossuk ki a varas vért.
Aztán méltósággal helyezzük el őt a sírkamrámban,
néma gyászszertartással és temetési menettel.

69. Recitativo
Manoah
Proceed we hence to find his body
Soak'd in vile Philistine blood; with the pure stream,
And cleansing herbs wash off his clodded gore;
Then solemnly attend him to my tomb
With silent obsequies, and fun'ral train.

70. Gyászinduló

70. Dead March

71. Recitativo
Micah
Hozzák a testet, útközben csatlakozunk hozzájuk
örökzöld babérlevéllel és pálmafa ágával.
Majd elhelyezzük őt az emlékművében, trófeái
körében, nagy tetteit hősi vagy édes lírai dalban
énekeljük meg.

71. Recitativo
Micah
The body comes; we'll meet it on the way
With laurels ever green, and branching palm;
Then lay it in his monument, hung round
With all his trophies, and great acts enrolI'd
In verse heroic, or sweet lyric song.

Manoah
Oda gyűljön Izrael összes bátor ifja,
keblüket Sámson emléke páratlan bátorságra tüzelje,
amíg dicséretét zengik.

Manoah
There shall all IsraeI's valiant youth resort,
And from his memory inflame their breasts
To matchless valour, whilst they sing his praise.

(Izraeliták lépnek be Sámson testét hordozva)

(Enter Israelites with the body of Samson.)

72. Manoah, Izraelita asszony,
Izraeliták kórusa

72. Manoah, Israelite Woman, Chorus of
Israelites

Manoah
Dicső hős! Sírodat béke és megbecsülés
övezze örökké,
a fájdalom és a csapások után
pihenj örökké édes nyugalomban!

Manoah
Glorious hero, may thy grave
Peace and honour ever have;
After all thy pain and woes
Rest etemal, sweet repose!

Izraeliták kórusa
Dicső hős! Sírodat béke és megbecsülés
övezze örökké!

Chorus of Israelites
Glorious hero, may thy grave
Peace and honour ever have!

Izraelita asszony
Szüzek látogassák sírját ünnepnapokon,
hogy virággal a kezükben megsirassák
szerencsétlen nászát.

Israelite Woman
The virgins too shall on their feastful days
Visit his tomb with flow'rs, and there bewail
His lot unfortunate in nuptial choice.

Szüzek kórusa
Babért és borostyánt hozzatok,
hintsétek be velük a halottaskocsit és az utat!

Chorus of Virgins
Bring the laurels, bring the bays,
Strew his hearse, and strew the ways!

Izraelita asszony
Bárcsak minden hős így esne el, mint te,
a hűség miatti bánat által!

Israelite Woman
May ev'ry hero fall like thee,
Through sorrow to felicity!

Szüzek kórusa
Babért és borostyánt hozzatok,
hintsétek be velük a halottaskocsit és az utat!

Chorus of Virgins
Bring the laurels, bring the bays
Strew his hearse and strew the ways!

Izraeliták kórusa
Dicső hős! Sírodat béke és megbecsülés
övezze örökké,
a fájdalom és a csapások után
pihenj örökké édes nyugalomban!

Chorus of Israelites
Glorious hero, may thy grave
Peace and honour ever have,
After all thy pains and woes,
Rest etemal, sweet repose!

73. Recitativo
Manoah
Jöjjetek, jöjjetek! Most csendesedjen a siránkozás,
nincs ok a gyászra: Sámson Sámsonhoz méltóan
esett el, élete és halála is hősies volt. Ellenségeire
pusztulást hagyott, örök dicsőség vár reá.

73. Recitativo
Manoah
Come, come! No time for lamentation now,
No cause for grief; Samson like Samson fell,
Both life and death heroic. To his foes
Ruin is left; to him eternal fame.

74. Ária
Izraelita asszony
Szóljon tüzesen a fényes szeráfok
hangos, felemelő angyaltrombitája,
játsszon a kerubok serege dallamos kórusokban
halhatatlan, aranyhúros hárfáikon!

74. Air
Israelite Woman
Let the bright seraphim in burning row,
Their loud, uplifted angel trumpets blow.
Let the cherubic host, in tuneful choirs,
Touch their immortal harps with golden wires.

75. Izraeliták kórusa
Égi koncertjeik mindenkit egyesítsenek,
hogy dicséretét zengjék a végtelen lobogó
fényességben!

75. Chorus of Israelites
Let their celestial concerts all unite,
Ever to sound his praise in endless blaze of light.

Fordította: Artner Balázs
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G. F. Handel: Samson
Oratorio in three parts
HWV 57

Händel ószövetségi tárgyú nagy oratóriumának
főszereplője a zsidók és a filiszteusok közötti háború
nagyerejű, magányos hőse. Sámson bukását felesége,
a filiszteus származású Delila árulása okozta, aki
álmában levágta férje haját, amiben ereje lakozott. A
megvakított rab haja időközben újra kinőtt, és Sámson
új erőre kapva szétfeszítette a templom oszlopait, a
romok maguk alá temették vele együtt az ünneplő
filiszteusokat is. A szöveget John Milton 1671-ben
keletkezett „Samson agonistes” (A küzdő Sámson) c.
költeménye alapján Newburgh Hamilton írta. Az
oratórium bemutatója 1743. február 18-án volt
Londonban (Theatre Royal, Coventgarden).
A barokk korban némiképp szokatlan módon
Händel a címszereplő szólamát tenor énekesre bízta.
Mellette két rendkívül igényes basszus (Manoa,
Sámson apja és Harapha, filiszteus vezér), Delila, a
férjét eláruló feleség (akinek bűnbocsánatot kérő
jelenete az oratórium legszebb részei közé tartozik),
valamint Micah, Sámson barátja a főbb szereplők.
Egy-egy zsidó, illetve filiszteus nő és férfi teszi
teljessé a szereplők listáját.
Händel angol nyelvű oratóriumaiban mindig
meghatározó szerep jut mind dramaturgiailag, mind
zenei szempontból a kórusnak. A Sámsonban kettős
feladatot lát el az énekkar: különböző zenei eszközökkel jelenítik meg a zsidókat és a filiszteusokat.
Mint más oratóriumainál, a Sámson esetében
is a bemutatót követő időszakban Händel újra és újra
átdolgozta művét. A fennmaradt dokumentumok
tanúsága szerint a szerző 11-szer készített új változatot
az oratóriumból, kihagyások, betoldások, transzpozíciók, hangszerelési változtatások révén. Az
életmű egészére jellemzően itt is találunk más
művekből vett kölcsönzéseket, újrafeldolgozásokat
(pl. a Mi palpita il cor c. kantáta, vagy a Saul
Gyászindulója).
A vak költő nagyszabású költeménye és a
később látását szintén elvesztő zeneszerző találkozása
ez a megrendítő erejű oratórium. A kortársak feljegyezték, hogy a mű későbbi előadásai során a
világtalan Händel mindig felfokozott nyugtalansággal
hallgatta Sámson egyik legszemélyesebb áriáját:
„Total eclipse!” (Teljes sötétség!).
A hangverseny a Händel oratóriumait
bemutató sorozatba illeszkedik az előző évek koncertjeinek folytatásaként (Esther, La Resurrezione,
Deborah, Saul).

The main character in Handel's great oratorio of the
Old Testament is the powerful, solitary hero of the war
between the Jews and Philistines. Samson's downfall
was caused by the betrayal of his wife, Delilah, a
Philistine by birth, who cut off her husband's hair in his
sleep, where his power dwelled. In the meantime, the
blinded prisoner's hair grew back again and Samson,
with his newly found strength, burst the columns of the
Temple, which buried him and the celebrating
Philistines under the ruins. The libretto written by
Newburgh Hamilton was based on John Milton's
poem of 1671 "Samson Agonistes" (A struggling
Samson). The oratorio was premiered in London
(Theatre Royal, Coventgarden) on 18 February 1743.
Somewhat unusual in the Baroque period was
Handel's decision to entrust the title role to a tenor
singer. Beside him, two extremely demanding bass
(Manoa, Samson's father and Harapha, Philistine
chief), Delilah, the wife who betrayed her husband
(whose scene of asking forgiveness is one of the most
beautiful parts of the oratorio), and Micah, Samson's
friend constitute the main characters. One Jewish and
a Philistine woman and a man complete the list of
participants.
In Handel's English-speaking oratorios the
choir is always given a decisive role in both
dramaturgical and musical aspects. The choir fulfills a
dual mission in Samson: different musical means are
used to present the Jews and the Philistines.
Like his other oratorios, Samson was
repeatedly reworked by Handel following the
premiere. The surviving documents show that the
author made 11 new versions of the oratorio, by
deletions, insertions, transpositions, and arrangement
changes. Typical of the whole oeuvre, Samson also
borrows from other works and contains recycled
pieces (e.g. the Cantata Mi palpita il cor or the funeral
march from Saul).
This powerfully poignant oratorio is an
encounter between the blind poet's monumental poem
and the composer who later lost his eyesight too.
Contemporaries recorded that the blind Handel always
reacted with heightened agitation while listening to
later performances of one of the most personal arias of
Samson, "Total Eclipse" (complete darkness).
The concert fits in the premiere series presenting Handel's oratorios as a continuation of the
concerts of recent years (Esther, La Resurrezione,
Deborah, Saul).

A következő hangversenyévadban tervezzük
soronkövetkező bemutatónkat,
melynek helyszínét és időpontját
még nem döntöttük el

G. F. HÄNDEL

SOLOMON
HWV 67

Amennyiben értesítést kíván az előadásról
kérjük írjon a
hangverseny@hangverseny.hu
e-mail címre.
Ha a Savaria Barokk Zenekar
más hangversenyei iránt is érdeklődik,
jelentkezhet a zenekar címlistájára a
hirlevel@savariabaroqueorchestra.com
e-mail címen.

Támogatók:

A Savaria Barokk Zenekarral együttműködésben
eddig megrendezett hangversenyeink.
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