
Új Magyar Művek Hangversenyciklusa, IV/4. (2015. december 9., szerda este 7 óra)
MATUZ GERGELY – fuvola, RAJNAI MARIANNA – angolkürt, VARGA ZOLTÁN – kürt,

KRULIK ESZTER – hegedű, BÁRSONY PÉTER, LUDMÁNY DÁVID – brácsa, BARÁTH BÁLINT – zongora,
CORRIDOR QUARTET (művészeti vezető: LAKATOS GYÖRGY), EAR EGYÜTTES.

HOLLÓS MÁTÉ: Ének négy fagottra
A Corridor Quartet megnyerő játéka indított e darab komponálására. Zeném ismerői aligha lepődnek meg, hogy négy fagottra is
éneket  írok. A hétperces kompozíció szavakba nem foglalható „történetét” egy, a kvartett hangszerein vándorló, moll jellegű
dallam „meséli  el”,  amely a fagott  lírai  hangját  zendíti  meg,  s  a mély fúvós instrumentum játékos hangvételét  csak ennek
környezetébe rendeli.

BALOGH MÁTÉ: 3 songs
A darabot Bársony Péter felkérésére komponáltam, 2015 nyarán. Mindhárom tétel egy-egy létező (nép)zenei hangzásra utal,
konkrét idézetet azonban egyik sem tartalmaz.
Az első tétel a tibeti szerzetesek, a második a kaukázusi (elsősorban örmény) pásztorok, a harmadik pedig a valaha Észak-
Amerikában élő navahó indiánok lehetséges zenei deklamációját célozza meg. Bár a három „pszeudo-dal” alapanyagául
szolgáló zenei létezők hangkészletükben, formájukban, deklamációjukban, sőt funkciójukat tekintve is differenciáltak, közös- és
kiindulópontjuk az Örökkévalósággal való egyesülni vágyás emberi alaptermészetből fakadó igénye.

SÁRI JÓZSEF: Fabula – kürtszóló
Az utóbbi időben született darabjaimnak nem véletlenül adtam tágabb értelemben vett irodalmi címeket, mint Novellette, Fabel,
Narration stb.  Ezzel  akartam jelezni,  hogy egyszerű,  lejegyzett  „történetekről”  van  szó.  Előadásuk  is  ennek  megfelelően
szélsőségektől mentes, egyszerű. A folyamatot  a feszültség-oldás pulzációja biztosítja,  hasonlóan az Örkény Könyvesbolt
föliratához: „Ezt meséld el, Pista!”

SUGÁR MIKLÓS: Kiegészítések – négy fagottra
2014-ben írtam a Kiegészítéseket 4 fagottra, Lakatos Györgynek és a Corridor Quartetnek. A rövid, 5 tételes darab első tételében
kánonban és együtt egészítik ki a szólamok egymást. A másodikban egy folyamat kiegészítésének vagyunk hallgatói. A 3., Lassú
tételben  a  kiegészítéseket  a  szólamok  között  a  véletlenre  bízom.  A negyedikben  a  különleges  játékmódokkal  egészítik  ki
egymást a szólamok. Az ötödik: Finale, egy hangra épülő repetíciós kánon. 

PINTÉR GYULA: Improvizáció No. 3 – fuvolára és zongorára
A darab az Improvizáció sorozat 3. darabja, melyet zongorára és fuvolára írtam. Amint az a mű címében is benne van, ez egyfajta
irányított improvizáció. A két hangszer felelgetése, egymást kiegészítő struktúrái a  jam session  élményét hivatottak felidézni
anélkül, hogy az előadóknak teljesen szabad kezet adnának. A darabot Baráth Bálint és Matuz Gergely számára írtam 2015-ben.

LÁNG ISTVÁN: Variazioni senza tema – per corno inglese
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen sok évtizeden át elsősorban a Fúvós Tanszéken tanítottam mint kamarazene-tanár.
Ott tapasztaltam azt, hogy a zenekarokban oly fontos szólisztikus feladatokat is ellátó angolkürtnek nincs se magyar, se külföldi
zongorakíséretes  koncertműsorokon  is  előforduló,  jelentős  irodalma,  nem  beszélve  a  csak  szólóművekről.  Ezt  módosítja
„hiánypótlásként” a közel 10 perc hosszú – 2015-ben írott  – szólóművem. A formáját  tekintve olyan variáció,  amelynek a
visszatérő eleme a nyitó kilenc ütem ritmizált hangismétlése (innen a cím). Maga a kompozíció magas fokú zenei és technikai
kívánalmat támaszt, és így beilleszthető bármely koncert műsorába.

BÁNKÖVI GYULA: Re-petit-ív
Virtuóz fuvoladarabot kért tőlem az előadó – egy olyan 30 perces alkotást, melyben végig prestissimo possibile staccatózhat, a
körkörös légzés használatával. Egy ilyen jellegű darab azonban első sorban műhelymunka egy előadó számára, és semmiképp sem
közönségbarát. Ezért döntöttem úgy, hogy majd tizedére zsugorítom a kívánt darab hosszúságát – természetesen felhasználva a körkörös
légzés adta lehetőségeket és megtartva a prestissimo possibile staccatót. Mivel javarészt hangismétlésekre épül a darab, a cím
– Repetitív – részben ezt fedi. Ám egy picit szójáték is, hiszen számos kis ív, francia–magyar kombinációban petit-ív is megjelenik
a darabban. S noha az etűd nem éri el a 4 percet sem, azért ez alatt az idő alatt az előadó megmutathatja, hangszerének mennyire
virtuóz játékosa; hiszen a mű nem csupán a gyorsan ismétlődő hangokra, hanem a mikrotonalitásra és a különböző amplitúdójú
és tempójú vibrátókra is épít, melyek megszólaltatása éppoly komoly kihívás, mint a levegővétel nélküli staccatók sora.

TÓTH ARMAND: Duo concertante
A hattételes kamaramű hegedűre és brácsára készült.
I. Quasi una fantasia – A nyitótétel hangulati felvezetése a teljes kompozíciónak, melyben a két hangszer hol egymásba fonódva,
hol látszólag a másik szólamról tudomást is alig véve adja elő mondanivalóját.
II. Studio – Etűdszerű gyakorlat, mely a barokk invenciók szerkezeti felépítésével mutat rokonságot.
III. Gioco – Könnyed, táncos karakterű évődés a két hangszer között, melyben főszereplők a pengetett húrok.
IV. Notturno – Paródiája egy sóhajszerű romantikus melódiának, melyet egy régi lányregény elsárgult lapjára jegyzett fel valaki.
V. A volonte – Szabad tizenkétfokúsággal fogalmazott imitációs tétel, mely bármennyire is akar fúga lenni, mégsem az maradéktalanul.
VI. Giga – A ciklikus típusú darabokat ilyen karakterű tétellel volt szokás lezárni a XVII–XVIII. században. Ezúttal én is így teszek,
mert „…mindenben hiszek, ami antik, és sok mindent kíváncsi gyanakvással fogadok, amelyben az újat és meghökkentőt csak
az ész és az értelem nyugtázza, míg a lélek a függöny mögött marad.”

SZIGETI ISTVÁN: Sweeping
A darabot Matuz Gergely felkérésére írtam, 2014 nyarán. Virtuóz előadói teljesítményt kívánó, néhol pihenőkkel meg-megszakított
mű. Ritmusvilágára a szinkópák különböző módon történő megjelenése jellemző. Hangrendszere az egész hangú skálára épül.
Címe eredetileg Ballsy (Tökös) lett volna, de a jobb érzésű közönségre való tekintettel a szalonképesebb Sweeping (száguldás,
söprés…) mellett döntöttem.

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


