
ÚJ MAGYAR M ŰVEK XV. HANGVERSENYCIKLUSA – IV/1. 
Közreműködik: HALMAI KATALIN, PATAKY P. DÁNIEL – ének, SZABÓ PÉTER – gordonka, RAZVALJAJEVA 

ANASZTÁZIA – hárfa, KOLLÁR ZSUZSA – zongora, KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA ZENEKARÁNAK SZEPTETTJE 
 

SUGÁR MIKLÓS: Fantázia* 

A Párbeszéd – Fantázia  2012 szeptemberében készült el 4 tételben, gordonkára – zongorára. 
Az első tétel gyors, a két hangszer egymástól a  tétel nagy részében függetlenül játssza zenei anyagát, amelyből létrejön 
egy párbeszéd. A másodikban a főszerep a pizzicatoé, és az ötnyolcados ritmusok váltakozó hangsúlyaié. A harmadikban 
egy széles dallam épül fel, majd bomlik le. Az utolsó ismét egy gyors, ritmikus tétel lényegében rondóformában. (S. M.) 

 
SOLTI ÁRPÁD: Hyperion* 

Misztikus tárgyú darabomat Razvaljajeva Anasztázia művésznő felkérésére kezdtem el írni. A görög eredetű Hüperion 
„ragyogó” istent, szó szerint „magasan járót”, vagyis az égen járót jelenti. Ezt a ragyogást a hárfaszólam magas regisztere 
jeleníti meg. Ehhez társul még két tamtam, ami a kompozíció szakrális jellegét hangsúlyozza. Az előadó úgy celebrál, 
mint egy egyházi szertartáson azzal, hogy a Hyperion egyes betűit karcolja a tamtamba egy speciális ütőhangszeres verő 
segítségével. A darab hangrendszerében különös jelentőséggel bír a mű címében fellelhető h és e hangok használata. (S. Á.) 
 

SEREI ZSOLT: Quasi una sonata (Hommage à Beethoven)* 

Quasi una sonata c. kompozícióm a 2011–12. évben készült; ajánlása Kollár Zsuzsának és Szabó Péternek szól. 
Zeneszerzői pályám negyven éve alatt próbáltam elkerülni a zenei korokra meghatározóan jellemző zenei formákra, 
műfajokra való nyílt utalást. Úgy érzem, ez többnyire sikerült. (Kivétel talán a fuvolára és vonósokra írt „Partita” c. 
darabom, melyben a barokk partita-tételekre utalás elég nyilvánvaló.) Ezúttal a „sonata” egyfajta hódolat Brahms, 
Debussy és mindenekelőtt Beethoven csellóra és zongorára alkotott művei előtt.  
Az első (gyors) szakaszban a cselló, a másodikban (lassú) a zongora kötött szólamára mintegy ráfonódik a másik 
hangszer szólama bizonyos szabadsággal. A harmadik (gyors) részben mindkét hangszer kötött szólamot játszva 
– visszaidézve az első két szakasz zenei anyagát – jut el egy virtuóz záró szakaszhoz. 
…mint Beethovennél, …mint egy szonátában – …quasi. (S. Zs.) 
 

DECSÉNYI JÁNOS: 

Készülődés – 

töredékek 

magyar költők 

verseiből* 

mezzoszoprán hangra, 

tenor hangra és 

zongorára (2012) 

1. Bella István: Készülődés 
így megyek el majd akkor is 
kapkodva 
dolgavégezetlenül 
 
Te ülsz az ágy szélén 
fehér cérnával mosolyoddal 
„Ezt az inget még megvarrom”… 
(S én meg:) 
„Ugyan ne vacakolj már vele ilyen későn”… 
(S te:) 
„Semmi az egész” 
S én fölveszem utolsó ingem 
s elutazom. 

2. Képes Géza: 
A halhatatlanság fintorai 
 
A legkegyetlenebb 
csapás: 
ha az ember 
túléli önmagát. 
Művei 
rég meghaltak 
de ő 
nem bír 
meghalni 
még. 

3. Kálnoky László: Láng és sötétség 
Egyszer csak fellobogtál, 
éjjel-nappal kéklő lánggal égtél, 
hiába próbált elfújni a szél. 
 
Mi volnék most már nélküled? 
Lyukas vederből elpergő hamu, 
papírfoszlány… 
Egyszer majd keresni fogjuk egymást. 
 
Kedvedért megjátszom, mintha hinném 
a könyörületes mesét, 
hogy van fogódzó a bizonytalanban. 

4. Petri György: Felirat 
 
A kaktusz és homok kora elközeleg –  

a barátságnak: vége. 

Vége, ti kedvesek, a szerelemnek. 

A szeretet 

betokozódik, 

szél hordja, 

és kemény lesz, mint a kvarc. 

Jelen van – jelt nem ad. 

5. Veress Miklós: Az utolsó zenék 
 
nem az ember fogy el 
csak belőle a zenék 
 
még vannak hangjai 
de már készül a hallgatásra 
 
nem a madárdal pusztul ki 
csak a madár. 

Az öttételes kompozíció hangjait egy permutációs sorszerkezet irányítja. (D. J.) 
 

SELMECZI GYÖRGY: Septour** 

Számos korábbi munkámhoz hasonlóan, ezúttal is egymástól távol eső zenei világok, intonációk közelítésében lelek 
örömet. A hagyományos felépítésű szeptett három tételének címe: Liaisons dangereuses, Les adieux és Rondeau 
burlesque. A vonóskvintetthez klarinét és ütőhangszerek társulnak, némi szimfonikus konnotáció érzékeltetésére. A 
szerzőnek a második, a közönségnek a zárótétel válhat emlékezetessé. (S. Gy.) 


