
KORTÁRS MONÓDIÁK 
a TRIO PASSACAGLIA koncertje 

Rajk Judit, Kéringer László (ének), Zétényi Tamás (cselló) 
 
 
SOÓS András: Caeli Deus sanctissime – Feria Quarta ad Vesperas – Hymnus / 
          Rajk Judit, Kéringer László (ének), Zétényi Tamás (cselló) 
Mennynek legszentebb Istene, aki az ég fényes közepét tüzes ragyogással színezed, növelvén ékes fénnyel. 
Aki a negyedik napon a nap tüzes kerekét megalkottad, és a hold uralma alá rendelted a csillagok bolygó 
útját. Hogy az éjszakának és a fénynek a szétválasztás határául, és a hónapok kezdetéül jól ismert jelül 
adjad. Világosítsd meg az emberek szívét, töröld le a lelkek szennyét, oldd meg a bűn kötelékét, mozdítsd 
el a bűnök tömegét!  
 
KURTÁG György: Pilinszky János: Gérard de Nerval / Zétényi Tamás (cselló) 
 
BALOGH Máté: The Guide for the Perplexed (Maimonides szövegére) / Rajk Judit (ének) 
A tudósok többségét, pontosabban, még a tudomány leghíresebb képviselőit is sújtja ez a hiba, 
nevezetesen, hogy sietve csak a végeredmény foglalkoztatja őket, és azokról beszélnek, anélkül, hogy 
korábbi tudományos megállapításokkal foglalkoznának. Ostobaságtól vagy becsvágytól vezérelve 
figyelmen kívül hagyják azokat az előkészítő tanulmányokat, amelyek megértésére vagy képtelenek, vagy 
túlságosan lusták. Sőt, egyes tudósok azt igyekeznek bebizonyítani, hogy ezek károsak vagy feleslegesek. 
Pedig, ha jobban belegondolunk, az igazság így válik nyilvánvalóvá. 
 
TORNYAI Péter: oft denk ich (Rückert versére) / Kéringer László (ének) 
Gyakran hiszem, épp csak kimentek, 
járnak egyet, és hazajönnek; 
szép a nap, ó, szíved ne fájjon, 
elkószálnak csupán a tájon. 
  
Igen, mert hisz épp csak kimentek, 
sétálgatnak, és hazajönnek; 
szíved ne fájjon, szép a nap, 
bejárják ott a magasokat. 
  
Előttünk járnak, messze mennek, 
haza már hozzánk nem sietnek; 
beérjük őket a magasokon, 
nagy napfényben, egy szép napon. (Tandori Dezső fordítása) 
 
TORNYAI Péter: fiori sfiorati / Zétényi Tamás (cselló) 
 
DUKAY Barnabás: ...az enyém, és értem van... 1. rész (Keresztes Szent János szövegére) / 
                 Rajk Judit (ének) 
Enyémek az egek és enyém a föld. Enyémek a népek. Az igazak enyémek és enyémek a bűnösök. 
Az angyalok enyémek és Isten Anyja is az enyém, és minden dolog az enyém. 
 
DUKAY Barnabás: Aludjatok... / Kéringer László (ének) 
Szomorú az én lelkem mindhalálig. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen 
meg a te akaratod. Aludjatok tovább, és pihenjetek. 
 

DUKAY Barnabás: Lebegő pára a mélység színén (déli változat) / 
  Rajk Judit, Kéringer László (ének), Zétényi Tamás (cselló) 
A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy. 
 
DUKAY Barnabás: A hit mindenhatóságának keresztútja / Zétényi Tamás (cselló) 
 
DUKAY Barnabás: ...az enyém és értem van... 2. rész (Keresztes Szent János szövegére) /   
                                   Rajk Judit (ének) 
Es maga Isten is az enyém és értem van, mert Krisztus az enyém és minden értem van.  
 
JENEY Zoltán: Honnéni Elohim (50-51. zsoltár) / Kéringer László (ének) 
Könyörülj rajtam, Isten a te nagy irgalmasságod szerint. És a te könyörületednek sokasága szerint töröld 
el az én gonoszságomat! [...] Mert íme, már gonoszságban fogantattam, és bűnben fogadott engem 
anyám [...] Fordítsd el orcádat bűneimtől, és töröld el minden gonoszságomat. Tiszta szívet teremts 
bennem, ó Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Ne vess el engem orcád elől, és szent lelkedet 
ne vond meg tőlem. Add vissza nekem a te üdvösségednek örömét, és készséges lélekkel erősíts meg 
engem! [...] Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a te dicséretedet hirdeti [...]  
Cselekedj kegyesen, Uram, Sionnal jóakaratod szerint, hogy megépüljenek Jeruzsálemnek falai.  
 
JENEY Zoltán: Én imádottam... (Weöres Sándor versére) / Rajk Judit (ének) 
 
BUJDOSÓ Márton: (víztükör) / Zétényi Tamás (cselló) - ősbemutató 
 
BALOGH Máté: Der Zeitgeist (Hölderlin versére) / Kéringer László (ének) - ősbemutató 
Fellegsötétben régen uralkodol 
fejem fölött már, korszakok istene! 
 Roncsok, romok széttántorodnak, 
   s bárhova nézek, ijedt, vak álmok. 
  
Súnyom gyerekként földre tekintetem, 
bújnék előled kő üregébe - bár 
 föllelni bírnék egy zugolyt, hol, 
   Minden Erők Ura! meg ne látnál! 
  
Ó! végre szemtől szembe mikor jutunk, 
atyám? hisz elsőbb épp sugaradra kélt 
 föl szellemem, majd nagyszerűen 
   életem is te lehelted újjá! 
  
Ád még erőt a zsenge tövek bora, 
lát még halandó lágy-levegős napon 
 vigasztalóbb istent is éppen, 
   járva a halk ligetet: de ifjú 
  
lelket te szólítsz hév ragyogásra, s bölcs 
művészetekre aggokat, általad 
 a gaz gazabbá, semmivé lesz, 
   Minden Erők Ura! épp csak érintsd. (Bernáth István fordítása) 

 
KURTÁG György: Kásásodik a víz 1-2. (József Attila versére) / 

                             Rajk Judit, Kéringer László (ének), Zétényi Tamás (cselló) 


