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 Tracklist

  1.    The Sayings of Péter Bornemisza 8’ 29” 
Recited by György Kurtág

György Kurtág: The Sayings of Péter Bornemisza, Op. 7
Concerto for Soprano and Piano 
 2.  I.  Confession 4’ 07” 
 3.  II.  Sin/1 Thy sin like some murky fog…  1’ 35” 
 4.   Sin/2 The mind will have its freedom…   0’ 51”
 5.   Sin/3 The Devil now and hourly stirreth stumps…  0’ 33”
 6.   Sin/4 Idleness the Devil’s soft cushion.  0’ 18” 
 7.   Sin/5 Sinfonia  1’ 28” 
 8.   Sin/6 Foul muckheaps and loathsome turd… 1’ 25” 
 9.   Sin/7 Sinfonia 1’ 01” 
 10.   Sin/8 Like as coil’d eels in basket…   0’ 42” 
 11.   Sin/9 Sinfonia   1’ 42” 
12.   Sin/10 This sermon cutteth like…  0’ 59” 
 13.  III.  Death/1 Sinfonia  0’ 49”  
 14.   Death/2 For Death is like a net that catches birds… 0’ 22”
 15.   Death/3 Flowers we are. 0’ 35” 
 16.   Death/4 For each man his own death is very hideous… 3’ 08” 
 17.   Death/5 … Flowers we all are.  0’ 40” 
 18.   Death/6 None can be so ignorant…  1’ 53” 
 19.   Death/7 As into some fair, redolent…  2’ 39” 
 20.   Death/8 Righteous custom thus demandeth…  7’ 09” 
 21.   Death/9 Delicate as a blossom…  0’ 46” 
 22.  IV.  Spring/1 Thy faith’s not dreaming…  2’ 01” 
 23.   Spring/2 Have a look at the starry…  1’ 52” 
 24.   Spring/3 … in hearts such hope it engenders…  4’ 32”
 25.   Spring/4 When again it’s springtime…  4’ 46” 

Total time:  54’ 35” 
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KURTÁG AND WORDS
Kurtág’s Op. 7 presents extreme difficulties to both the soprano singer and the pianist; this may explain 
why it is heard so rarely. The last time Budapest audiences had a chance to hear it was 19 December 2017, 
at the closing concert of the 500th anniversary year of the Reformation, after a gap of more than twenty 
years. The composer was unable to be present at this performance due to health reasons, but he felt it 
necessary for the audience to hear him reading the text before the work was performed. 
The way the 91-year-old Kurtág reads, interprets, and presents the antiquated lines of Bornemisza, a 
sixteenth-century Hungarian Protestant preacher, is itself a moment of exceptional interpretation, similar 
to the recording in which Bartók reads the text of the Cantata profana. On this CD too, Kurtág’s words 
prime the listener for the experience of the work.
This reading is far more eloquent than any performance indication. The masterly rhetoric even gives the 
tempo for the reading. Little would we think that we are listening to an elderly man. The basic tone is given 
by a vigorous tempo appropriate to the ardour of seventeenth-century monody. The slackening rhythm of 
the reading highlights certain important expressions and expressive words, and puts them in the spotlight. 
Like his former model Heinrich Schütz, Kurtág’s creative imagination takes wing at these words. And the 
reading gives an advance taster of the characters generated by the words, characters which acquire special 
significance in the musical setting. After this, no singer of the work can avoid drawing inspiration from 
Kurtág’s reading of the text.  

GYÖRGY KURTÁG: THE SAYINGS OF PÉTER BORNEMISZA, OP.7
Between January 1963 and August 1968, over more than five years, Kurtág composed the first major work 
of his career, which György Kroó dubbed in 1974 “the greatest work in Hungarian music since the Second 
World War”. 
For sure, there were no other compositions like Kurtág’s opus 7, which erects a monumental memory to 
one of the key figures of the Hungarian Reformation. Péter Bornemisza (1535—1584), teacher of the poet 
Bálint Balassi, excelled not only in spreading Lutheran teachings in Hungary in the face of persecution; he 
was also one of the creators of a literary language in sixteeenth-century Hungary.
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Péter Bornemisza’s prose Hungarian translation of Sophocles’s Electra is the first Hungarian language 
drama of European rank. Initially, Kurtág wanted to write an opera, a Hungarian Electra, but the enormity 
of the task proved too great for him. However, the Sándor Eckhardt and István Nemeskürty editions of 
Bornemisza gave him the preachings of the reformer, and from these he compiled his own text for the 
work. The 24 short movements are divided into four parts: Confession – Sin – Death – Spring, in which 
the first scholars to analyse the composition discerned the musical structure of overture – scherzo – slow 
movement – finale.
Even to list the many various ways Kurtág references the history of European music in Bornemisza would 
be challenging. This concerto for a solo singer and a keyboard instrument might bring to mind the passions 
of Schütz’s sacred concerti; even Monteverdi’s highly charged stile concitato is a suitable comparison.  
The fiendishly difficult piano part recalls Beethoven’s Hammerklavier sonata (Kurtág planned to perform 
the two works in one concert). The splendid fugues of the piano part look back to Bachian models.  
The Bornemisza concerto is none other than the most virtuosic, most individual Hungarian application of 
dodecaphonic composition, and in this respect Kurtág’s master was, first and foremost, Webern. (Though 
the work’s first singer was Erika Sziklay, whom he heard give wonderful performances of Schoenberg’s 
Pierrot lunaire.) The rhythm-related features of the piano part seem reminiscent of Stockhausen’s piano 
music. Kurtág himself mentions that the first movement of Death was directly influenced by Penderecki’s 
Hiroshima. In relating the sixteenth-century preacher’s grave words to the present, Kurtág may have been 
mindful of Kodály’s Psalmus Hungaricus from forty years previously. Kodály’s influence can also be seen 
in the tendency to word painting in the music. The presence of Bartók, typically, is felt in the fourth section 
of the work, in the euphony of rebirth. An imposing muster, and not without basis, and yet  — dare I say it 
— we have not yet said anything about Kurtág’s Bornemisza.
Attempts to interpret the work encompass a broad span indeed. Some see in it a process moving from the 
temptation of dodecaphony to the redemption of diatonic music: a battle for beauty suffered for and won 
anew. Others see the composition as the embodiment of pangs of conscience and disgust arising from 
compromise with the communist Kádár regime.
No less interesting is it to view Bornemisza from the perspective of Kurtág’s own career as a musician, 
and we can recognize in it the monumental upbeat to the oeuvre of the greatest contemporary Hungarian 
composer, the struggle undertaken for the most accurate expression of words in music, the genesis of a 
composerly thinking betrothed to the human voice, the primal source for thousands of Kurtág’s main ideas.  
And of course we can recognize in this composition the courage to confront our own selves, with our devils 
and temptations, and the peace and hope won as a reward for this courage.
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THE STORY OF THE GENESIS OF THE PERFORMANCE
Preparations for the Budapest commemoration concert for the Reformation 500, given on 19 December 
2017 in the Music Academy, began two years earlier. Finding the singer for Bornemisza proved to be the 
most difficult task. A good few excellent singers rejected the piece, notorious for its murderously difficult 
vocal part, and others were vetoed by the composer. Tony Arnold, who had already proved her affinity 
for the composer with her performances of Kurtág’s Op. 17, Messages of the Late R. V. Troussova, took 
on the challenge. Grappling with the Hungarian-language proved to be the easiest thing for her. The real 
challenge was mastering the astonishingly difficult, dodecaphonic voice part, with its extremes of register, 
and dramatic outbursts, all at the white heat of expression that Kurtág demanded. Most of the rehearsals 
took place in Budapest, with Kurtág. The composer’s wife Márta monitored the heroic undertakings 
throughout, constantly reproaching Kurtág for the devilishly difficult things he had set down on paper. At 
one dramatic moment Tony broke down in tears. “Here I am, fifty years old, I thought I knew all there was 
to know about singing, and it turns out I know nothing.” Then the Kurtág couple embraced her. This may 
well have been the turning point in the rehearsal process. Gábor Csalog had already played the equally 
“unlearnable” piano part several times. During rehearsals he stood his ground as a pianist, assistant, 
mediator, and if necessary, psychologist. Whoever has studied with Kurtág has some idea of his demands 
for uncompromising music-making – for the musicians to give their entire being. To paraphrase the text 
of a Hungarian folksong: “if you want to be [Kurtág’s] piper, you have to go through hell.” Perhaps it is 
no exaggeration if, in the case of The Sayings of Péter Bornemisza, this “hell” is the most frightening and 
hopeless of places. Eventually though, the story of this passionate work of several years was crowned with 
resurrection: the work was born into new life, in a “valid” performance.

Zoltán Farkas 
Translated by Richard Robinson
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“Soprano Tony Arnold is a luminary in the world of chamber music and art song. Today’s classical 
composers are inspired by her inherently beautiful voice, consummate musicianship, and embracing spirit” 
(Huffington Post).   
Hailed by the New York Times as “a bold, powerful interpreter,” she is internationally acclaimed as a 
leading proponent of contemporary music in concert and recording, having premiered hundreds of works 
by established and emerging composers. She has a unique blend of vocal virtuosity and communicative 
warmth, combined with wide-ranging skills in education and leadership.   
Tony Arnold has collaborated with the most cutting-edge composers and instrumentalists on the world 
stage. With more than thirty discs to her credit, Tony Arnold has recorded a broad segment of the modern 
vocal repertory with esteemed chamber music colleagues. Her recording of George Crumb’s iconic Ancient 
Voices of Children (Bridge) was nominated for a 2006 Grammy Award. Other notable releases include 
György Kurtág’s monumental Kafka Fragments (Bridge); Jason Eckardt’s uncompromising Undersong 
(Mode) and Tongues (Tzadik); Olivier Messiaen’s mystical Harawi (New Focus); and the complete Webern 
project under the direction of Robert Craft (Naxos).  
Her teaching work is also significant: for over a decade she served on the faculty of the University at 
Buffalo, where she founded the extended techniques vocal ensemble, BABEL.  
She has performed, lectured and given master classes as a guest in over 50 universities worldwide. She 
currently teaches at the Peabody Conservatory and the Tanglewood Music Center.
  
www.screecher.com

Pianist Gábor Csalog (1960) is one of the most authentic performers of contemporary Hungarian music. 
At the age of eleven he was admitted to the exceptional talents class at the Academy of Music in Budapest, 
where his teachers included Zoltán Kocsis, András Schiff, and György Kurtág. He has a close working 
relationship with Kurtág, and has participated in several premieres of Kurtág’s works, and for many years 
he has been an assistant at the composer’s chamber music courses.  
From 2000 Gábor Csalog was the exclusive performer of Ligeti’s piano works in Hungary, and their 
collaboration lasted until the composer’s death in 2006.  
Since 2001 Gábor Csalog has been Associate Professor of Chamber Music at the Franz Liszt Academy of 
Music in Budapest. Hungarian concert-goers are familiar with his unusual programming, where he finds 
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susprising links between the classics and new music – most recently in the Gábor Csalog Sundays series 
organized in Budapest Music Center.  
He has given concerts in almost every country in Europe and in the USA, in events such as the Kuhmo 
Festival and the Schleswig-Holstein Music Festival. He has played alongside musicians such as András 
Keller, András Kemenes, Heinz Holliger, Pinchas Steinberg, Pekka Kuusisto, and Nicolas Altstaedt.  
His discography includes a selection of works by Schubert (2002: Schubert Piano Works, BMC CD 084), 
a recording of etudes by Liszt and Ligeti (2004: Transcendental Etudes – Liszt and Ligeti, BMC CD 095), 
and a recording of pieces from György Kurtág’s Játékok (Games), which was released as a double CD 
on the BMC Records label in 2008 (BMC CD 139). His latest album was released in 2016 and includes 
Beethoven sonatas and concert recordings of works by András Szőllősy and Gyula Csapó (BMC CD 224).  
Several times he has been awarded the Artisjus Prize, and in 2003 he received the Liszt Prize by the 
Hungarian State.

www.gaborcsalog.com
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Tracklista

  1.  Bornemisza Péter mondásai 8’ 29” 
Kurtág György előadásában

Kurtág György: Bornemisza Péter mondásai, Op. 7
Concerto szoprán hangra és zongorára
 2.  I.  Vallomás  4’ 07” 
	 3.		 II.		 Bűn/1		A	bűn	mint	egy	sűrű	köd…	 1’	35”	
	 4.	 	 Bűn/2	Az	elme	szabad	állat…		 0’	51”
	 5.	 	 Bűn/3	Az	ördög	most	is	óránként	azon	jár…	 0’	33”
	 6.	 	 Bűn/4	Restség	az	ördög	vánkosa.		 0’	18”	
	 7.	 	 Bűn/5	Sinfonia		 1’	28”	
	 8.	 	 Bűn/6	Az	ganéjt	és	undok	szart…	 1’	25”	
	 9.	 	 Bűn/7	Sinfonia	 1’	01”	
	10.	 	 Bűn/8	Mint	az	sok	csík	a	kádban…	 								0’	42”	
	11.	 	 Bűn/9	Sinfonia	 1’	42”	
	12.	 	 Bűn/10	Ez	igék	olyak…	 0’	59”	
 13.  III.  Halál/1 Sinfonia 0’ 49”  
	14.	 	 Halál/2	A	halál,	mint	egy	tőr	a	madarat…	 0’	22”
 15.  Halál/3 Virág az ember. 0’ 35” 
 16.  Halál/4 Az embernek halála igen iszonyú… 3’ 08” 
 17.  Halál/5 ... virág az ember.  0’ 40” 
 18.  Halál/6 Senki nincs oly tudatlan… 1’ 53” 
	19.	 	 Halál/7	Miképpen	az	szép	illatú…		 2’	39”	
	20.	 	 Halál/8	Tisztességgel	így	temetjük…	 7’	09”	
	21.	 	 Halál/9	Mint	az	mezei	virágok…		 0’	46”	
 22. IV. Tavasz/1 Az hit nem álom… 2’ 01” 
	23.	 	 Tavasz/2	Valamidőn	az	napot…	 1’	52”	
	24.	 	 Tavasz/3	...	a	szívnek	oly	bizodalma…	 4’	32”
	25.	 	 Tavasz/4	Kikeletkor	látjuk…		 4’	46” 

Összidő:   54’ 35” 
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KURTÁG ÉS A SZAVAK
Kurtág 7. opusza rendkívüli nehézségek elé állítja a szoprán énekest és a zongoristát egyaránt; ezzel 
magyarázható, hogy igen ritkán hangzik el. Legutóbb 2017. december 19-én, a Reformáció 500 emlékév 
zárókoncertjén hallhatta a budapesti közönség, több mint húsz éves szünet után. A zeneszerző egészségi 
állapota nem engedte meg, hogy ezen az előadáson jelen legyen, de szükségesnek érezte, hogy a szöveget a 
mű előadása előtt az ő felolvasásában hallgassa meg a közönség. 
Ahogyan a 91 éves Kurtág olvassa, értelmezi, megjeleníti a 16. századi magyar protestáns prédikátor veretes 
sorait, az maga is az interpretáció kivételes pillanata. 
Hasonló ahhoz a hangfelvételhez, ahogyan Bartók a Cantata profana szövegét olvassa. E lemez hallgatóját 
is Kurtág szavai készítik fel a mű befogadására.
Minden előadói utasításnál ékesszólóbb ez a felolvasás. Mesteri retorika adja meg már az olvasás tempóját 
is. Korántsem gondolnánk, hogy aggastyánkorú mestert hallunk. Lendületes, a 17. századi monódia 
hevületéhez méltó tempó adja az alapvető tónust. Egyes fontos kifejezéseket, érzékletes szavakat a 
felolvasás meglassuló ritmusa emel ki, s helyez reflektorfénybe. Mint egykori példaképének, Heinrich 
Schütznek, Kurtág teremtő képzelete is szárnyakat kap ezektől a szavaktól. S a felolvasás már megelőlegezi 
a szavakból születő karaktereket, amelyek a megzenésítés során különös jelentőséget kapnak. A mű 
mindenkori énekese ezután aligha kerülheti meg, hogy Kurtág szövegmondásából merítsen inspirációt. 

KURTÁG GYÖRGY: BORNEMISZA PÉTER MONDÁSAI, OP. 7
Kurtág 1963 januárja és 1968 augusztusa között, több mint öt éven keresztül komponálta pályája első 
főművét, amelyet Kroó György 1974-ben „a második világháború utáni magyar zene legnagyobb alkotásá”-
nak nevezett. 
Kétségtelen, hogy nem született még egy olyan kompozíció, mint Kurtág 7. opusza, amely ilyen 
monumentális emléket állított volna a magyar reformáció egyik kulcsalakjának. Bornemisza Péter (1535—
1584), Balassi Bálint tanítómestere, aki nemcsak a lutheri tanok magyarországi terjesztésében jeleskedett, 
dacolva az üldöztetéssel, hanem a 16. századi magyar szépirodalmi nyelv egyik megteremtője is volt.
Szophoklész Élektrájának Bornemisza Péter által készített magyar fordítása (prózai átdolgozása) a legelső 
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európai rangú, magyar nyelvű dráma. Kurtág kezdetben a Magyar Élektrából szeretett volna operát írni, 
ám ez a feladat meghaladta erejét. Eckhardt Sándor és Nemeskürty István Bornemisza-kiadásai viszont 
kezébe adták a reformátor prédikációs köteteit, melyeknek részleteiből maga állította össze a mű szövegét. 
A 24 rövid tétel négy részre oszlik: Vallomás — Bűn — Halál — Tavasz, melyben a kompozíció első elemzői 
a nyitány — scherzo – lassú tétel — finálé zenei szerkezetét ismerték fel.
Felsorolni is sok lenne, mennyi szálon kapcsolódik Kurtág a Bornemiszában az európai zenetörténethez. 
Az egy szál énekhangra és billentyűs hangszerre készült concerto Schütz kis egyházi koncertjeinek 
szenvedélyét juttatja eszünkbe, de Monteverdi magas hőfokon égő stile concitatója (izgatott stílusa) is 
illő hasonlat. A zongoraszólam ördögi nehézségei Beethoven Hammerklavier-szonátáját idézik (Kurtág 
tervezte is egy koncerten előadni a két művet). A zongoraszólam nagyszerű fúgái bachi előképre tekintenek 
vissza. A Bornemisza-concerto ugyanakkor nem más, mint a dodekafón komponálásmód legvirtuózabb, s 
legegyénibb magyarországi alkalmazása, s ebben elsősorban Webern volt Kurtág mestere. (A kompozíció 
első énekese ugyanakkor az a Sziklay Erika volt, akitől nagyszerű előadásokban hallhatta Schönberg Pierrot 
lunaire-jét.) A zongoraletét leginkább időhöz kötött vonásai Stockhausen zongorazenéjét juttathatják 
eszünkbe. Kurtág maga említi, hogy a Halál első tételére közvetlenül hatott Penderecki Hiroshimája.  
A 16. századi prédikátor súlyos szavainak jelenre vonatkoztatásában Kodály negyven évvel korábbi Psalmus 
Hungaricusa kínálkozik mintaként. A Kodály-hatás a zene szövegillusztráló hajlamában is megmutatkozik. 
Bartók emléke jellemző módon leginkább a mű negyedik szakaszában, az újjászületés eufóniájában dereng 
fel. Impozáns ez a seregszemle, és nem alaptalan a felsorolás, mégis — megkockáztatom — ezzel még 
semmit sem mondtunk Kurtág Bornemiszájáról.
A mű értelmezési kísérletei is széles fesztávot fognak át. Akadt, aki a dodekafónia ördögi kísértéséből a 
diatónia megváltásáig tartó folyamatot látott benne: az újra megnyert, megszenvedett szépség kiharcolását. 
Van, aki a Kádár-rendszerrel való kiegyezésből fakadó lelkiismeretfurdalás és undor megtestesülésének 
tartja a kompozíciót.
Nem kevésbé érdekes, ha a Bornemiszát Kurtág személyes művészi pályája felől szemléljük, s felismerjük 
benne legnagyobb kortárs zeneszerzőnk életművének monumentális felütését, a szó legpontosabb zenei 
kifejezéséért folytatott harcot, egy énekhanggal eljegyzett zeneszerzői gondolkodás genezisét, ezernyi 
Kurtág-vezérgondolat ősforrását.
S persze fel lehet ismernünk ebben a kompozícióban a saját magunkkal, — ördögeinkkel és kísértéseinkkel 
— való szembenézés bátorságát, s e bátorság jutalmaként megnyert békességet és reményt.
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AZ ELŐADÁS MEGSZÜLETÉSÉNEK SZENVEDÉSTÖRTÉNETE
A budapesti Reformáció 500 emlékkoncert előkészületei, amely 2019. december 19-én hangzott el 
Budapesten, a Zeneakadémián, két évvel korábban kezdődtek meg. A Bornemisza énekesének megtalálása 
bizonyult a legnehezebb feladatnak. A hírhedten, gyilkosan nehéz énekszólamot jó néhány kiváló énekesnő 
utasította el, mások ellen a zeneszerző emelt vétót. Tony Arnold, aki Kurtág 17. opuszának, A megboldogult 
R. V. Truszova üzeneteinek előadásaival már bizonyította affinitását a zeneszerző iránt, vállalta a feladatot. 
A magyar nyelvvel való küzdelem bizonyult a könnyebbnek. Az igazi kihívás a szélsőséges hangterjedelmet 
bejáró, elképesztően nehéz, drámai indulatoktól fűzött tizenkétfokú énekszólam elsajátítása jelentette, a 
kifejezésnek azon a hőfokán, ahogyan Kurtág megkövetelte. A próbák jelentős része Budapesten, Kurtággal 
folyt. A zeneszerző felesége, Márta végigkövette a heroikus munkát, folyvást szemrehányást téve Kurtágnak 
az általa papírra vetett ördögi nehézségekért. Egy drámai pillanatban Tony elsírta magát. „Itt állok ötven 
évesen, azt hittem, már mindent tudok a szakmáról, és kiderül, hogy semmit sem tudok.” A Kurtág-
házaspár akkor szeretettel átölelte. Könnyen lehet, hogy ez jelentette a fordulópontot a próbafolyamatban. 
Csalog Gábor már többször játszotta a szintén „megtanulhatatlan” zongoraszólamot. Nemcsak 
zongoraművészként, segítőtársként, közvetítőként, ha kellett, pszichológusként állt helyt a próbák során. 
Aki valaha Kurtágnál tanult, van fogalma a megalkuvás nélküli zenélés, a teljes egzisztencia odaadásának 
arról az igényéről, amelyet a zenészekkel szemben támaszt. Egy magyar népdal szövegét parafrazeálva: aki 
Kurtág „dudása akar lenni, pokolra kell annak menni.” Talán nem túlzás, ha ez a „pokol” a Bornemisza 
Péter mondásai esetében a legrémisztőbb és a legreménytelenebb. A több éves munka passió-történetét 
azonban feltámadás koronázta: a mű „érvényes”, etalon-értékű előadásban született új életre.

Farkas Zoltán
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„A szopránénekes Tony Arnold világító égitest a kamarazene és a művészi daléneklés egén. A mai kortárs 
zeneszerzőket rendre megihleti eredendően gyönyörű hangja, kiváló zeneisége és melegséget árasztó lénye” 
– írta róla a Huffington Post.  
A New York Times „merész, erőteljes előadóként” üdvözli, a nemzetközi színtéren pedig a kortárs zenei 
felvételek és koncertélet egyik vezető alakjaként emlegetik, hiszen többszáz, feltörekvő és már elismert 
zeneszerző művének ősbemutatója fűződik nevéhez. Hangja egyedien ötvözi a virtuozitást és az őszinte 
közlésvágyat, ami magas szintű technikával, valamint kiváló vezetői készséggel párosul.  
Tony Arnold a világ legszínvonalasabb zeneszerzőivel és hangszeres előadóival dolgozott már együtt. 
Több mint harminc albumot magába foglaló diszkográfiája során a kortárs vokális zenei repertoár széles 
szegmensét rögzítette lemezre a legkiválóbb kamarazenei partnerekkel. George Crumb ikonikus Ancient 
Voices of Children (Bridge) című lemezfelvételéért 2006-ban Grammy-díjra jelölték. Legfontosabb lemezei 
közé tartozik továbbá Kurtág György monumentális Kafka-töredékeinek lemezfelvétele (Bridge), Jason 
Eckardt megalkuvást nem ismerő Underdersong (Mode) és Tongadik című műveiből készült lemeze 
(Tzadik), Olivier Messiaen misztikus Harawi című opuszának felvétele (New Focus), valamint a teljes 
Webern-projekt Robert Craft vezényletével (Naxos).  
Pedagógiai munkája is jelentős: több mint egy évtizedig oktatott a Buffalo Egyetemen, ahol megalapította a 
kiterjesztett technikával dolgozó énekegyüttest, a BABEL-t.  
Világszerte több mint ötven egyetemen tartott előadásokat és mesterkurzusokat vendégelőadóként. 
Jelenleg a Peabody Konzervatórium és Tanglewood Zenei Központ tanára.

www.screecher.com
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TONY ARNOLD
Photo: Krisztina Csendes
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Csalog Gábor zongoraművész (1960) a kortárs magyar zene egyik legautentikusabb előadója. 
Tizenegyévesen került a Zeneakadémia kivételes tehetségek osztályába, ahol többek között Kocsis Zoltán, 
Schiff András és Kurtág György lettek tanárai. Utóbbival 1980 óta áll szoros munkakapcsolatban, több 
Kurtág-premier is fűződik nevéhez, valamint a zeneszerző kamarazene-kurzusainak is sok éve asszisztense.  
2000-től Ligeti György zongoraműveinek magyar bemutatását vállalta, együttműködésük a komponista 
2006-ban bekövetkezett haláláig tartott.  
Csalog Gábor 2001 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamarazenei docense. A magyar 
hangversenyéletben jól ismert különleges műsor-összeállításairól, melyek a klasszikus és az új zenéket 
rendhagyó módon kapcsolják össze – az utóbbi években a Budapest Music Center-beli Csalog Gábor-
vasárnapok sorozatának keretében.  
Koncertezett csaknem minden európai országban és az USA-ban, olyan rendezvényeken, mint a Kuhmo-
fesztivál vagy a Schleswig-Holstein Music Festival. Partnerei voltak többek között Keller András, Kemenes 
András, Heinz Holliger, Pinchas Steinberg, Pekka Kuusisto és Nicolas Altstaedt. Diszkográfiája egyebek 
mellett magában foglal egy Schubert-válogatást (2002: Schubert-művek, BMC CD 084), Liszt és Ligeti 
etűdjeinek felvételét (2004: Transcendental Etudes - Liszt és Ligeti, BMC CD 095), valamint Kurtág 
György Játékok című darabjainak felvételét, mely 2008-ban duplalemezen jelent meg a BMC Records 
gondozásában (BMC CD 139). Legutóbb 2016-ban jelentetett meg albumot, mely Beethoven-szonátákat, 
valamint Szőllősy és Csapó-művek koncertfelvételeit tartalmazza (BMC CD 224).  
A zongoraművész több alkalommal részesült Artisjus díjban, 2003-ban pedig Liszt-díjjal tüntették ki. 

www.gaborcsalog.com
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György Kurtág: 
The Sayings of Péter Bornemisza, Op. 7 
Translated by András T. László 
© 1973 by Editio Musica Budapest

Motto 
…I cannot, I must not, die
before
I have found purity.
(Attila József)

Some will deride it, some rail at it, some
others recoil from it in horror; some will
understand more of it, some less. The brave
in body, the jousters and jesters, the
giggling-gaggling roisters will laugh some of
it to scorn; but not all of it. Those sunken in
depravity fond of idolatry, abominable
lechery, and intemperance will berate it; and
speak of it with scoffs and scorns…
Those that are but beginning to taste of the 
temptations of the Devil will recoil from it in
horror. And those that are sick and tired  
of wrestling with the Devil,
will take heart and comfort from it,
seeing that they are not alone
in the Devil’s temptations
(Péter Bormenisza: The Devil’s Temptations)

Kurtág György: 
Bornemisza Péter mondásai, Op. 7

Mottó
…nem hallhatok meg, nem szabad,
míg meg nem
találtam a tisztaságot.
(József Attila)

Nemelly mosolygani fogja, nemely 
szidalmazza, nemely iszonyodic bele.
nemely keueset, nemely toeb értelmet
veszen feloele: Az testi batrac, az iatekosoc,
az ihogoc, vihogoc iatzadozuan mosolyogiac
nemellyiket, de azok sem mindeniket:  
Az latorsagban merueltec kic szeretic az
baluanyozast, es az ektelen paraznasagot,
es az telhetetlenseget, szidgyac: es
finnyakoua szolnac rola…
Az kic czak most kezdettec meg ismerni az
oerdoeg kisirtetit, azoc iszonyodnac bele:
Az kic kedig el epettec es el farattac, 
az oerdoeguel valo hartzolas miat, azoc
vigaztalást es batorsagot vesznec beloele,
latuan hogy nem czac egyeduel vadnac az
oerdoeg kisirtetibe
(Bornemisza Péter: Ördögi kisirtetek)

TEXTS  /  SZÖVEGEK
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I. CONFESSION

When I was come to the writing this Book of  Sermons, 
laying me a trap, Lord God secretly sent devilish 
wily temptations. Spirits, rushing at me, urged and 
egged me to write of, importuned me to write of those 
demonic, harassing wily temptations. But so hideous 
visions did beset me, I shrank from writing and cried 
besseeching the Lord God: would he please have 
anoyone else to write them. Much as I did try labouring 
to push them back, all the quicker they grew and grew 
and visited me all these num’roustemptations. Thus  
I had no choice of doing  except, utterly against my will, 
sore blushing shameful, whether or no needs must  
I send forth my writings abroad, to make thus any but 
a blind man see his own odiousnesse’en as a basilisk 
would his mirror’d self.

II. SIN

1. 
Thy sin like some murky fog,
else some turbid vapour,
else some thickbuilt stone wall;
hideth and shutteth from sight the Maker.

2.
The mind will have its freedom, neither
by chaining or tethering, none can
entrammel it. Nay but endlessly, nightly 
and daily when we lie and sleep and 
dream, it wandereth.

I. VALLOMÁS 

Midőn az negyedik részhez kezdettem volna, támaszta 
reám Isten titkon való ördögi kisirteteket; […] azok 
rajtam lévén, kényszeríttetem írnom az ördögnek 
sokféle kisirtetiről. De oly iszonyúk jutának eszembe, 
hogy félve írnám és sírván kérném az Istent, bízná 
másra az féle írásokat. De hova inkább igyekeztem 
lenyomnom, annyival inkább nőttön nőtt és öregbedett 
rajtam az sok kisirtet. Kik miatt nem lőn mit tennem, 
hanem akaratom ellen is nagy pironkodva ki kelleték 
ez világ láttára bocsátanom, hogy azból, kinek szeme 
volna, úgy nézné undokságát, mint egy basiliscus az 
tükörbe.

II. BŰN

1.
A bűn mint egy sűrű köd, avagy sötét
felhő, avagy kemény kőfal; elfogja
szemünk elől az Istent.

2.
Az elme szabad állat, őtet sem lánccal,
sem kötéllel meg nem kötözheted.
Hanem mindenkor, éjjel és nappal, mikor
alszunk álmunkban, csak elforog.
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3.
The Devil now and hourly stirreth stumps
and driveth to starkly, stiffly deafen, blind
and lame thee knock-kneed; ev’ry godly
and pious word he stops thee
from turning thy ear to.

4. 
Idleness the Devil’s soft cushion.

5. Sinfonia

6.
Foul muckheaps and loathsome turd till
pok’st thou them not, they stink not so
badly, soon as stirrest them uo,right 
then the smell of the putrefaction
issueth. Likewise most men, whene’er
not vexed by temptations, oft keep quiet:
but when belabour’d by the Devil’s
instigation, up they start.

7. Sinfonia

[…but when belabour’d by the Devil’s
instigation, up they start…]

8.
Like as coil’d eels in basket, or as the 
maggots in carrion: when as turn’d over,
squirm, twitch, wamble, thus turneth in 
us all too ev’ry obnoxiousness.

3.
Az ördög most is óránként azon jár
és forog, hogy tiszta merő siket,
vak és sánta lennél minden jónak
és idvességes dolognak hallgatására.

4.
Restség az ördög vánkosa.

5. Sinfonia

6. 
Az ganéjt és undok szart, míg nem
mozgatod, nem annyira büdös; mihelyt
megmozdítod, ottan az benne való
büdösség felindul. Így sok ember, mikor
nem kísírtgettetik, sokszor csendes; de
ha reárohan az ördög izgatása, felindul.

7. Sinfonia

[…de ha reárohan az ördög izgatása, felindul…]

8.
Mint az sok csík a kádban, avagy az
nyűvek a dögben: mihent mozdítják,
forgolódnak, úgy forog mibennünk is
ezer undokság.
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9. Sinfonia

10.
This sermon cutteth like whetted, edged
spiky mattocks such as were employ’d
by John to till your arrogant, wicked and
stubborn, stiff impenitence, to make you
aware of youd inward, inveterate 
and vicious corruption.

III. DEATH

1. Sinfonia

2.
For Death is like a net thaat catches birds,
taketh and snareth, spareth thee not.

3.
Flowers we are, frail flowers.

4.
For each man his own death is very
hideous, a horribly grim matter. For
bringing first full many ailments, pains
suff’rings, mental and copr’ral tribulations,
much grief, wretchedness, turbulence and
quavering for all living creatures; lastly the
body and soul, ’midst great frightenings,
startlings and vile abominations, with the 
sinews, limbs and ligaments rived

9. Sinfonia

10.
Ez igék olyak, mint kemény, erős,
éles kapák, kikkel bekapálta János
az vakmerő, gonosz és keménylelkű
szíveket, hogy megismernék az ő belső,
meggyökerezett gonoszságukat.

III. HALÁL

1. Sinfonia 

2.
A halál, mint egy tőr a madarat,
megcsap és ellep tégedet is.

3.
Virág az ember.

4.
Az embernek halála igen iszonyú
és röttenetes dolog. Mert először
sok betegséget, fájdalmat,
lelki és testi töredelmet, sok bút,
bánatot, háborút és röttegést
az emberre hozván, végre az lelket
az testtől nagy rémülésekkel
és iszonyúságokkal, minden tagoknak
és inaknak fájdalmával elszakítja,
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asunder, Death dissevers; thy body
turneth bad-smelling, mould’ring,
a hangful of ashes.

5. 
… Flowers we all are. 

6. 
None can be so ignorant, who should not
know that he must any day die and come
tot he last harm. For all that he who feels
life’s last light is dying, quivereth, winceth,
crieth, waileth. Cri’st thou lackaday?
Welladay? Ev’ryone payeth his debt once,
thou too hast to go unto where others keep
going, to the same we had all been born.

7.
As into some fair, redolent, blossoming
and sweet, abundant, teeming orchard,
else to some sweet delicate luxurious hall
we must go through locked up, wrought-
iron and bolted entrance to get in, so shall
we enter life eternal to God
through Death’s iron door,
by an ironshod gateway we pass.

8.
Righteous custom thus demandeth: bury
thy fellow man: into a decent coffin lay
him properly, the body do not ever throw

az testet döggé, büdössé,
porrá és hamuvá teszi.

5.
... virág az ember.

6.
Senki nincs oly tudatlan, ki ne tudná,
hogy neki valaha meg ne kellene halni.
De mégis, midőn az halálhoz közel jött,
csavarog, búsong, ordít, jajgat.
Mit sírsz, nyavalyás? Mit rikoltsz?
Mindenek tartoznak ezzel, te is oda mész,
azhová egyebek mennek,
ugyanerre születtél volt.

7.
Miképpen az szép illatú, virágos és szép
gyümölcsöt termő kertbe, avagy az szép
iratos és kárpitos, friss palotába erős,
záváros és kulcsos ajtón megyünk be,
azonképpen az örök életre is az halál
által mintegy vaskapu által megyünk.

8.
Tisztességgel így temetjük az mi
atyánkfiát: ha tisztességes koporsóba
betesszük, az testet mezítelen el nem
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off naked, nay but wrap around him white
cerecloth, covering him up dutifully: see
him out tot he graveside and
compassionately, loving-kindly set
and lay him in Earth’s enfolding womb.

9.
Delicate as a blossom is, or as shadows 
are, or a gossamer, like a dream is.
man is a nothing…

IV. SPRING

1.
Thy faith’s not dreaming, but is a living
being: to his Maker cleaves it ever,
embraceth Him, and as the daylight sheds
light over all the world, it enlightens all;
in hearts such hope it engenders,
herewith the sinful their own pardon
may dare to gain above.

2.
Have a look at the starry, moonlit 
firmament, ott he sun in wonder, trusting
that each or them will smile at us, cherish
us, ever… cherish us, smile at us ever!

3.
(Summary of the Sayings of P. B.)
…in hearts such hope it engenders,

vetjük, hanem betakarván ingébe,
lepedőjébe, tisztességgel elkísérjük
az sírhoz, és alázatosan, szeretettel
betakarjuk az földnek gyomrába.

9. 
Mint az mezei virágok, mint az árnyékok,
mint az buborék, mint az álom,
csak olyak vagyunk...

IV. TAVASZ

1.
Az hit nem álom, hanem eleven állat,
ki az Istent megragadja, és hathatós,
és mint az világ világosságával
másnak is világít;
a szívnek oly bizodalma, kivel a bűnös
az ő maga bocsánatát hiszi.

2.
Valamidőn az napot, holdat, csillagot
és az eget látjuk; higgyük,
hogy mindazok mosolganak minekünk.
Neked mosolganak ezek!

3.
[Summaia B. P. mondasinac]
... a szívnek oly bizodalma, kivel a bűnös
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wherewith the sinful their own pardon
may dare to gain above…and freely
obtain it from God’s grace…

4.
When again it’s springtime we see trees
put forth buds and come out in leaflets;
coppices, hedges, plantations ’gin to
renew again, jubilates each man, knowing
summer’s coming; those bleak chilly,
nippy. foggy, slishy, harrowing wintery
days are gone: and hail come ye long,
sweet sunny, warming,
meadowbedecking, green-beclothing,
creating and nourishing summery days,
wherein every living being’s quickening,
a-stirring: birds,animals, hopping,
lfuttering, horses, roosters, peacocks,
bullocks, ewes, rams, lambs; each fair
garden, riverbank, vineyard and
vegetation ’gins a-growing and over again
now the long-famish’d poor, winter-worn,
shivering comfort and warmth shall have, 
warmth and comfort…

az ő maga bocsánatát hiszi... es elnyeri
ingyen kegyelemből!

4.
Kikeletkor látjuk, hogy az fák bimbóznak
és kifakadoznak, pázsitok, füvek, virágok
újulni kezdenek, örülünk, tudván, hogy
majd nyár fog lenni az nagy fagyos,
deres, havas, vizes, háborgó téli idő után,
és eljő az nagy szép, melegítő,
megékesítő, zöldelítő, teremtő és éltető
nyári idő, kiben mindenek megújulnak,
megelevenednek: sok állatok, vadak,
madarak, barmok, tyúkok, ludak, borjúk,
bárányok, sok szép kerti, mezei szőllői
vetemények növekednek, és újonnan
ismét az megéhezett, fázódott szegények
megmelegíttetnek, éltettetnek...
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