
Új Magyar Művek Hangversenyciklusa, IV/2. (2015. november 25., szerda este 7 óra)
CSERNA ILDIKÓ KATALIN, FARKAS ERZSÉBET, MEGYESI ZOLTÁN – ének,

ITTZÉS GERGELY – fuvola, SZABÓ PÉTER – gordonka, DRAGONY TÍMEA, FÜLEI BALÁZS,
HEGEDÜS GÖNCZY KATALIN, KOLLÁR ZSUZSA, MONOSTORI GÁBOR – zongora

DRAGONY TÍMEA: Taliesin
A kelta mitológia által ihletett  programzenei kamaradarab sorozatom második kompozíciója a TALIESIN című, fuvolára és
zongorára írt mű. Taliesin alakváltó istenség, a varázslók és bárdok istene. Maga is költő, a Dal hercege. Nevének jelentése:
„Sugárzó homlok”. Ő uralkodik a zene, mágia, írás, költészet, bölcsesség, tudás felett.
Az ő történetéről szól e mű. A kelta mitológia egyik kultikus tárgya Cerridwen üstje. (Egyes magyarázatok a Grál-legendát is erre
vezetik vissza.) Cerridwen a kelták anyaistennője volt, aki különleges varázsfőzetet készített. Ebben minden benne volt: természet,
gyógynövények, életenergiák, érzelmek, tudás. Taliesin egy álló éven keresztül kavargatta a csodaszert, míg az a mindentudás
három cseppjévé nem sűrűsödött. Amikor azonban a tüzet táplálta az üst alatt, kifröccsent a forró folyadék, és megégette. Ettől a
mágia, varázslás hatalmába került. Szopogatni kezdte sebes ujját, ezáltal a múlt, a jelen és a jövendő minden titkának tudójává vált.
A műben három különböző fuvola hallható: C-fuvola, altfuvola és basszusfuvola. A kompozíciót jellemző eltérő hangulatok, karakte-
rek, dinamikák, tempók módot adnak a különböző fuvolák gyönyörű, különleges, eltérő hangszínének, technikai lehetőségeinek,
virtuozitásának bemutatására.  A basszusfuvola többszólamú hanghatásai  hivatottak a titokzatos mágikus erőket  megjeleníteni.
A zongora változatos anyagával együtt színes, széles dinamikájú, kiteljesedő, expresszív előadási darabot hallhat a közönség.

HORVÁTH BARNABÁS: Csacsi dalok Kosztolányi Dezső tréfás rímeire; énekhangra és zongorára
A sorozat 16 miniatűr dalának szövegét Kosztolányi Dezső Csacsi rímek című versgyűjteményéből válogattam. A ciklust elő lehet
adni egyben is, de tetszőleges sorrendű válogatás is készíthető belőle. A dalok szövege (a ma esti elhangzás sorrendjében) alább olvasható:

1. Szerelmi vallomás (részlet)
IKTELENÜL:
Eléd esek,
mert lábaid oly édesek.
IKESEN:
Eléd esem
Ó édesem.
2. Magyaros párbeszéd 
(részlet)
Uraim,
eszembe jut egy
fura rím!
3. Tréfás ujjgyakorlat (részlet)
Azonnal
elment az amazonnal.
4. Öreg, megindító 
magánhivatalnok
a Lipót-körúton
Szomorú a baktatása.
A kezébe aktatáska.
Úgy megy, mint egy vak 
tatácska.

5. Rím (részlet)

Forró nyáron kisbabuka 

szopikál,

a ruhája könnyű, vékony 

tropikál.

6. Idill

Almát eszünk ma, rá diót,

és hallgatjuk a rádiót.

7. Napoleoni buzdítás 

katonáihoz

Rátok tekint két félteke,

hogy féltek-e?

14. Zöldtó (részlet)

Ez adomát

az utókornak

adom át.

15. Rím (részlet)
Mondok valami rémeset,
ami valóban rémeset,
rendeltem málnás krémeset,
és rámesett.

8. Kétségbeesés
Fölkelni reggel,
rágni régi zsemlét: –
inkább a nemlét!

9. Jó orvos véleménye

Neuralgia?

Nem szabad

eluralgnia.

10. Finomkodás
Ne mondd te: morfinista.
Mondd inkább franciásan,
mondd finoman:
morphinomane!

11. Ligeti nőszés
Te kedves,
te tetves
rongyos kicsi angyal, a gyöpre
heveredek.
Szorítanak a kapcsok, az izzó
hevederek.
Öleld meg a régi, a régi
haveredet.
12. Kétségbeesés
Kezem dühöngve tördelem:
ó förtelem, ó förtelem!
16. A nőemancipáció lélektana 
(részlet)
Te sóhereknek sóhere
itt van neked egy lóhere.
13. Válasz egy olasz leánynak
Mért nem szól az okarina?
Hogyha volna oka: rina.
(Ezt felelem, oh carina!)

PÓCS KATALIN: Szonáta gordonkára és zongorára

Darabomat Szabó Péter és Kollár Zsuzsa részére komponáltam 2015-ben. Az I. tétel háromtagú formájú, a komor hangvételű
lassú bevezető után, oldottabb, felszabadultabb gyors rész következik. A II. tétel formája a háromtagú és a szonátaforma ötvözete.
Az indító téma a cselló és a zongora párbeszédére épül. Az azt követő gyors rész drámai csúcspontba torkollik. A kidolgozási
szakaszra a pontozott ritmusok váltakozása jellemző, melyeket időnként a zongora konszonánsabb anyagai szakítanak félbe.

MEGYERI KRISZTINA: Horizon brûlé – két dal Irène de Saint-Christol verseire

A két dalhoz nem tudok nyersfordítást mellékelni; nem lenne értelme. A dalok szövegei szerelemről, bénultságról, vágyról,
újrakezdésről, megvalósult és meg nem valósult táncról, csalódásról és reményről szólnak. Lírai kortárs szövegek, sok
életörömmel, lélekkel és tűzzel. A költőnő néhány éve elhunyt francia kortárs költő, akinek lánya énekes, egyik szülője
pedig magyar származású. A dalokkal azonos című kötet (Horizon brûlé / Égő láthatár) 1977-ben jelent meg Párizsban.

1. Tu peux venir / Jöhetsz felém
Tu peux venir jusqu’à moi,
mon amour,
j’irai au-devant de toi
chaque jour!
Tu sais très bien
que nous revenons de loin
d’un autre été

où notre horizon tremble
d’avoir brûlé
sans être ensemble!
Viens, mon amour, viens,
nous passerons l’hiver où bon te semble…

Toi, tu prendras le chemin d’eau
à la dernière heure.

Couvre-toi bien […]
l’hiver demeure.
Et pense à moi,
je pense à toi,
il n’est pas tard encore! […]

Tu peux venir jusqu’à moi,
mon amour…[…]



2. Tu es beau, mon amour /
Szép vagy, szerelmem

Si longtemps caressé, tu es beau,
mon amour,
si beau, tu te superposes toujours
sur cet impalpable que j’ose
accrocher au-delà de toi,
incroyable nouveau-né du silence
et de moi!

Vois comme il danse,
mort à venir à chaque rêve,
mais vivant souvenir
du Paradis d’Adam et d’Eve!

Renouvelé! Renouvelé! Tu es beau,
mon amour!
Si beau, j’admire […] le geste,
savoure les contours
de la main preste!

Ensemble, écoutons le sang
battre au rythme d’une vague
et sur la peau du temps!
Comme une bague
encercle ma jeunesse
en toi, mon immortel
point d’orgue d’allégresse…
Nos corps au feu du ciel!...
L’Espoir écartelé! Vivre en […] rhapsodie
vivre […] la mort […],
puis renaître à la vie […]!

MADARÁSZ IVÁN: Szonettkoszorú
A kompozíció 14, ill. 15 zongoradarab sorozata. Az egyes darabok a szonettkoszorú mintájára kapcsolódnak egymáshoz: az egyik
záró szakasza a következő nyitó zenei anyaga lesz. A 15. darab e 14 kezdő-végző „sorból” áll. A darab ajánlása Fülei Balázsnak szól.

DECSÉNYI JÁNOS:
„Sem emlék, sem varázslat” – szólókantáta Radnóti Miklós verssoraira, tenor hangra és gordonkára

2014-ben írt darabom szomorú aktualitás felidézője. Hetven esztendő telt el azóta, hogy mártírhalált halt a költő, akit zsidó
származású munkaszolgálatosként lőttek agyon a németek Abda község határában, 1944 novemberében. Kompozícióm 2011-ben
(ugyancsak a Fészekben) bemutatott szólókantátámra rímel, tenor hangra és mélyhegedűre – a Divina Commedia soraira.
A mű hangrendje egy kombinációs sor alkalmazására utal.

1. Emlék 
Ó, én!
szoknyás gyerek még,
fölemelt karral álltam
az ég alatt és
teli volt a rét
csillaggal és katicabogárral!
Akkor fordította el rólam
egy isten a szemét!

2.    Tegnap és ma
Jaj szőke gyerekkor, de messzire szálltál!
ó, hóhaju vénség, téged sem érlek el!
a költő bokáig csúszós vérben áll már
s minden énekében utolsót énekel.

3.    Októberi erdő
Hiába nézel szerteszét,
mindent elönt a rémület,
ijedt mókus sivít feléd,
elejti apró ételét,
ugrik, – s a törzsön felszalad;
tanulj hát tőle, védd magad,
a téli rend téged se véd,
arkangyalok sem védenek,
az égen gyöngyszín fény remeg
s meghalnak sorra híveid.

4.    Szerelmes vers
Ott fenn a habos, fodor égen a lomha nap áll még,
majd hűvösen int s tovaúszik.
És itt a szemedben a gyöngyszinü, gyönge verőfény
permetegén ragyog által a kék.
Sárgán fut az ösvény,
vastag avar fedi rég!
Mert itt van az ősz. A diót leverik s a szobákban
már csöppen a csönd a falakról,
engedd fel a válladon álmodozó kicsi gerlét,
hull a levél, közelít a fagy és
eldől a merev rét,
hallod a halk zuhanást.
Ó évszakok őre, te drága, szelíd, de szeretlek!
s nem szeretek már soha mást.

5.    Járkálj csak, halálraítélt!

Járkálj csak, halálraítélt!
bokrokba szél és macska bútt,
a sötét fák sora eldől
előtted: a rémülettől
fehér és púpos lett az út.

Zsugorodj őszi levél hát!
zsugorodj, rettentő világ!
az égről hideg sziszeg le
és rozsdás, merev füvekre
ejtik árnyuk a vadlibák.
Ó, költő, tisztán élj te most…

6.    Sem emlék, sem varázslat

Eddig úgy ült szívemben a sok, rejtett harag, 
mint alma magházában a négerbarna mag, 
és tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, 
mögöttem jár, vigyáz rám s megvéd, ha kell, a bajban. 
De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred, 
hogy minden összeomlott s elindul mint kísértet, 
kis holmiját elhagyja s jóformán meztelen, 
annak szép, könnyüléptű szívében megterem 
az érett és tűnődő kevésszavú alázat, 
az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről, 
az már egy messzefénylő szabad jövő felé tör. 

Semmim se volt s nem is lesz immár sosem nekem, 
merengj el hát egy percre e gazdag életen; 
szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel, 
a világ újraépül, – s bár tiltják énekem, 
az új falak tövében felhangzik majd szavam; 
magamban élem át már mindazt, mi hátravan, 
nem nézek vissza többé s tudom, nem véd meg engem 
sem emlék, sem varázslat, – baljós a menny felettem; 
ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyints. 
Hol azelőtt az angyal állt a karddal, – 
talán most senki sincs.

A koncertsorozat valamennyi fenti műsorszáma ősbemutató. A művek ismertetését a zeneszerzők írták.


