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EGYED APOLLÓNIA, KUN ÁGNES ANNA, SELMECZI BORBÁLA – ének, SELMECZI JÁNOS – hegedű,
IVÁN KLÁRA – gordonka, BALOG JÓZSEF, KINCSES MARGIT, SELMECZI GYÖRGY – zongora,

az OCTOVOICE ÉNEKEGYÜTTES.

CSEMICZKY MIKLÓS: Arietta – csellóra és zongorára*

Egytételes, rövid kis darab, amolyan: emlékkönyvbe való. Áriácska. Eredetileg zeneiskolásoknak készült, de nagyobbak is
eljátszhatják. A cselló énekel, néha a zongora is. Romantikusan nosztalgikus, vagy nosztalgikusan romantikus. Közép-európaias.
A vége kissé „elborul”. Ki tudja, miért…

VAJDA JÁNOS: Lassúdan

Alkalmi darab; kifejezetten erre a mai alkalomra készült.  Egyszerű triós forma; egy egyszer talán elkészülő mű belső
tétele lehetne.

DINYÉS DÁNIEL: Angol dalok
A P. o. E.,  poetry or epic – easy songs over a not  an easy subject  című dalciklus 2013-ban íródott  egy angliai felkérés
kapcsán.  Szövegeit  nagyrészt  Dylan  Thomas  Az őszibarack c.  novellájának részletei  és  egyéb  költeményeinek  töredékei
teszik ki, de tartalmaz egy Poe-töredéket és egy T. S. Eliot-verstöredéket is. Zenei stílusukban próbáltam az egyszerűségre
törekedni, hogy minél inkább a szövegek tartalma és nyelvezetüknek ízessége jusson érvényre.

III. …when I woke  (Dylan Thomas)

When I woke, the town spoke.
No Time, spoke the clocks, no God,

rang the bells,
I drew the white sheets the islands
And the coins on my eyelids sang like shells.

Mikor felébredtem, már szólt a város.
Órák szóltak: nincsen idő – harangok:

nincsen Isten,
S a szigetekre vontam a fehér lepelt,
Szemhéjamon a két érem

mint kagyló énekelt.
(Vas István fordítása)

IV. …prayer  (Dylan Thomas)

O, God, Thou art everywhere all the time,
in the dew of the morning, in the frost of
the evening, in the fields and the town, in
the precher and the sinner, in the sparrow
and  the  big  buzzard.  Thou  canst  see
everything, right down deep in our hearts;
Thou canst see us when the sun is gone;
Thou canst see us when there aren’t any
stars, in the gravy blackness, in the deep,

deep, deep, deep pit. Thou canst see and
spy and watch us all the time, in the little
black  corners,  in  the  big  cowboys’
prairies,  under  the  blankets  when we’re
snoring fast, in the terrible shadows; pitch
black, pitch black; Thou canst see all the
time. O, God, mun, you’re like a bloody cat.

Ó,  Istenem,  Te  mindig  mindenütt
Jelenvaló,  benn  vagy  a  reggeli
harmatban,  az  esti  fagyban,
mezőn  és  városban,  prédikátorban  és
bűnözőben,  hatalmas héjában és  kicsiny
verébben.  Mindent  látnak  a  Te  szemeid
szívünk  mélységes  közepében;  látsz
bennünket,  ha  a  nap  lement;  látsz
bennünket,  mikor nincsenek csillagok,  a
bús  feketeségben,  a  mély,  mély,  mély,
mély  sírgödörben;  látsz  bennünket,
kémlelsz  és  figyelsz  bennünket  folyton,
kis  fekete  sarkokban,  nagy  cowboyok
pusztáin,  takarónk  alatt,  ha  hangosan
hortyogunk,  rémséges  árnyékokban;
szurokfeketén,  szurokfeketén;  látsz
mindent, folyton látnak a Te szemeid. Ó,
Istenem,  vadul  lesekvő  kandúrmacska
vagy Te. (Gergely Ágnes fordítása)

VII. …cling, swing  (T. S. Eliot)

Black wing, brown wing, hover over;

Twenty years and the spring is over;

Today grieves and tomorrow grieves,

Cover me over, light in leaves;

Golden head, black wing,

Cling, swing,

Spring, sing,

Swing up into the appletree.

Fekete szárny, barna, leng az égre;

Húsz év, s a tavasznak vége;

Ma baj van, holnap más bajom van,

Borulj fölibém, fény a lombban;

Fekete szárny, arany fej,

Hopp, fel,

Dobd fel,

Lendülni föl az almafára. 

(Vas István fordítása)

 ORBÁN GYÖRGY: Genfi zsoltárok
A reformáció zsoltárainál alapvető nehézség, hogy a XVI. század prozódiája még kialakulatlan, tehát a szöveg és a zene
egybecsengése  elnagyolt.  Aztán  ehhez  jöttek  a  fordítás  okozta  hangsúly-elcsúszások,  amiket  aztán  tetézett  az  esztétikai
„katasztrófa”:  Szenczi  Molnár  Albert  olyan  költői  magasságokba emelte  zsoltárfordításait,  hogy egy betű sem vehető  el
soraiból. Így állott be az a négyszáz éves állapot, hogy a dallamokon a francia szerzők iránti korrektségből, a szövegeken
pedig a Szenczi Molnár iránti csodálatból nem változtathatunk. Márpedig a dallam-szöveg itt-ott csak csikorogva illik össze,
amit a mai, a Kodályék által rendbe tett prozódiai igényesség csak kegyeletből visel el.

De mit tegyen a mai zeneszerző, ha ezt az archaikus anyagot koncertpódiumon akarja megszólaltatni? A hívek a századok
során elnyújtott,  egyenlő hangokon éneklik ezeket  a zsoltárokat,  ami  megoldja  a  prozódia kérdését,  de ez nem vihető a
koncertterembe.  Ez  és  számtalan  más  „átültetési”  probléma  foglalkoztatott  a  genfi  zsoltárok  kapcsán,  csatlakozva  több
magyar  zeneszerző-generáció  kísérleteihez.  Végül  egy  kontrapunktikus  írásmód  jelentette  a  megoldást,  ahol  egymásba
fonódik az eredeti francia dallam a magyar prozódia szerinti változattal, és néhol még a nénikék kántálta hosszú, egyenletes
variáns is felbukkan.



CL. ZSOLTÁR
T. B.
Az Istennek dicséretire való 
intés.

1
Dicsérjétek az Urat,
Áldjátok ő szent voltát,
Dicsérjétek mennyekben,
Hol országol kegyessen
Az ő nagy dicsőségében,
Dicsérjétek hatalmát,
Mellyből ő dicső voltát
Minden veheti eszében.

2
Dicsérjétek őt kürtben
És ékes éneklésben,
Hegedőben, lantokban
És hangos citerákban
Az Úrnak zengedezzetek:
Sípokban, virginákban
És hangos orgonákban
Örvendjetek az Istennek.

3
Az Urat cimbalmokban
És egyéb szerszámokban
Mindnyájan dicsérjétek,
Citerát pengessetek,
Az Úrnak nevét dicsérvén,
És minden lelkes állat
Dicsérje az nagy Urat,
Dicsőség Istennek, Ámen.
Vége az zsoltároknak.

C. ZSOLTÁR
T. B.
Háláadás lelki jótéteményekért.

1
Ez földön ti, minden népek,
Az Istennek örvendjetek,
Előtte szép énekekkel
Szolgáljátok őt víg szívvel.

2
Tudjátok, hogy ez az Isten,
Ki minket teremtett bölcsen,
És mi vagyunk ő népei
És ő nyájának juhai.

(…)

XC. ZSOLTÁR
T. B.
Tanúság ez életnek 
meggondolatjáról.

1
Tebenned bíztunk eleitől fogva,
Uram, téged tartottunk 
hajlékunknak.
Mikor még semmi hegyek nem 
voltanak,
Hogy még sem ég, sem föld 
nem volt formálva;
Te voltál és te vagy, erős Isten,
És te megmaradsz minden 
időben.

(…)

XCIX. ZSOLTÁR
T. B.
Intés az Úrnak dicséretire és 
imádására.

1
Az Úr országol
És regnál nagy jól,
Az nép megrémül,
Hogy ő ottfönn ül
Az kérubimon,
Ki előtt nagyon
Félnek és rettegnek
Ez földön mindenek.

2
Nagy az Úr Isten
Ő erejében,
Az Sion hegyen
Minden népeken
Vagyon hatalma.
Őt minden áldja,
Mert nagy az ő neve
És dicső szentsége.

3
Ez erős Úrnak
Mint jó királynak
Nem kell hamisság,
Csak kell igazság.
Jó ítéletöt
Az Jákobval tött,
Kit ő igen szeret,
Mint választott népet.

4
Istent áldjátok,
Magasztaljátok,
Hajtsatok térdöt
Zsámolya előtt,
Mert az szentséges
Áron és Mózes,
Az ő szent papjai
Könyörgöttek néki:

(…)

XLII. ZSOLTÁR
T. B.
Külömb-külömb panaszi 
Dávidnak.

1
Mint az szép híves patakra
Az szarvas kivánkozik,
Lelkem úgy ohajt Uramra,
És hozzá fohászkodik.
Tehozzád, én Istenem,
Szomjúhozik én lelkem,
Vajjon színed eleiben
Mikor jutok, élő Isten?

(…)

7
Én lelkem, mire csüggedsz el,
Mit kesergesz ennyire?
Bízzál Istenben: Nem hagy el,
Kiben örvendek végre,
Ki nékem szemlátomást
Nyújt kedves szabadulást,
Nyilván megmutatja nékem,
Hogy csak ő az én Istenem.

CSÍKY BOLDIZSÁR: Október – dal szoprán hangra, Szilágyi Domokos versére
Ez a mű kimondottan az Új magyar művek 18. sorozatára íródott, pontosabban úgy, hogy Selmeczi György kiváló kollégám és
barátom felhívott, és röviden és kategorikusan közölte, hogy november közepére megszervezte azt a próbát, ahol „az” énekesnő
az  ő  zongorakíséretével  az  én  most  megírandó dalomat  énekli,  mivel  ennyi  meg  ennyi  hiányzik  Lázár  Eszter  műsorából.
Mondtam, hogy nem, aztán másnap észrevettem, hogy írom. Szilágyi Domokos nagy költő, több műfajban is írtam verseire,
közeli  viszonyban  voltam  vele  –  szorongatott  helyzetben  (ellenponttan-vizsgára  nem  volt  vokálfúgám,  csak  absztrakt
szólamaim, szöveg kellett volna) teljes prozódiai fegyverzetben írta be a hiányzó verses szöveget. Imponáló zenei műveltsége
volt; ez költészetén is tetten érhető (nem a zenei témájú verseire gondolok). A most előadásra kerülő dal versválasztásában nem
befolyásolt az a nevét beárnyékoló feltárás, amely egyes múltbéli tetteire vonatkozik. A költő megmarad.

Az Október című vers egy nagyobb versciklus darabja Naptár címmel. Szilágyi a hónapokhoz egy-egy kis hangulatverset írt:
vannak  tréfásak,  komolykodók,  nyelvi  virtuózkodók,  epigrammaszerűek,  természetleírók  stb.  Az  Októbernek  kissé
impresszionista hangvételéhez próbáltam igazodni; elég távol a zenei impresszionizmustól, elég közel a mai magyar hangulat-
festő repertoárhoz. A zongoraszólam zárt harmóniai rendszere nem enyhíti a szoprán szólam intonációs nehézségeit, sőt. De
– szándékom szerint – a kettőnek kontrasztos együtthangzása kellene megjelenítse a vers hangulatát.

Már fázik az éj, de kinyíltak a szélben 
az őszike szirmai – fázik az éj. 
Múlóban az ősz, de a hajnali tél nem
        a valódi, ne félj.

Múlóban az ősz, de a hajnali tél nem
fenyeget még, nem a valódi, ne félj.
Az őszike szirmai nyílnak a szélben,
        és fázik az éj.

SELMECZI GYÖRGY: Rorate caeli*
Mint számos korábbi kompozícióban (Tisza-oratórium, Négyesverseny, Stabat Mater), a szerző ezúttal is a népi intonáció és a
különböző egyházzenei korszakok különös, olykor zavarba ejtő egységét keresi. Ezt a sajátos stiláris és zenei nyelvi keveredést
ebben az esetben külön is indokolja, hogy a Rorate, az adventi hajnali mise olyannyira beágyazódott a magyar egyház életébe,
hogy a hívek ragaszkodása révén, a Szentszék külön engedélyével ma is a liturgikus rend része maradhatott Magyarországon. A
kompozíció másik sajátossága az előadói apparátus. A négyszólamú énekegyütteshez külön népi énekes és – meglepetésre –
zongora társul, felidézve a társas muzsikálás legkülönbözőbb színtereit.

A koncertsorozat valamennyi fenti műsorszáma ősbemutató, kivéve: * magyarországi bemutató.
A művek ismertetését a zeneszerzők írták.

Támogatók: a közreműködő művészek, a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia mellett.


