
ÚJ MAGYAR M ŰVEK XV. HANGVERSENYCIKLUSA – IV/2. 
Közreműködik: ROZMÁN LAJOS, SZŰCS PÉTER – klarinét, HORIA DUMITRACHE – basszusklarinét, LAKATOS GYÖRGY, 

TÓTH SÁRA REBEKA – fagott, VARGA ZOLTÁN – kürt, MÓRI BEÁTA, SZALAI ANDRÁS – cimbalom, BORBÉLY LÁSZLÓ, 
DANI IMRE, SZOKOLAY BALÁZS, WILHEIM ANDRÁS – zongora, QUAARTSILUNI ENSEMBLE, művészeti vezető: ROZMÁN LAJOS 

KOCSÁR MIKLÓS: Öt bagatell* 

Művem 1957 január–februárjában készült Janota Gábor kérésére. Tételei: Marcette, Valse, Elegia, Rondo és Vivace. 
(Az utolsó tétel befejezetlen maradt, csak 1999-ben alakult ki a végső formája.) 
Első hallásra is kiderül, hogy ez esetben többről van szó, mint az ismert és hálás karakterek hanggal való kitöltése. 
A Marcette túl indulatosra sikeredett, a Valse meglehetősen ironikusra, az Elégia szívbemarkolóan fájdalmasra, a 
Rondo szomorkás hangulatúra, a Vivace pedig rohanósra, „menekülősre”. Pontosan azokkal az érzelmekkel 
telítődött, amelyek abban az időben ellepték az embereket. Így ha valaki párhuzamot von a keletkezés dátuma és az 
emberek akkori lelkiállapota között, az nem jár messze az igazságtól. Még akkor sem, ha a szerzőnek esze ágában 
sem volt. Már csak ilyen a művészet. (Kocsár Miklós) 
 

RÓZSA PÁL: Quattro pezzi a quattro mano per piano* 

Négykezes és négytételes zongoradarab-sorozatom 2010 októberében keletkezett. Az egyenként körülbelül kétpercnyi 
időtartamú darabok korábbi kamaradarabjaim, illetve szóló-zongoraműveim témáinak továbbgondolásán alapulnak. 
Az egyes tételek: 
1. Introduzione – a molto moderato tempójú darab nyolcadok és nyolcad-triolák együttmozgásán alapuló játékot és 
tizenhatodos skálameneteket használ, végig nyugodt folyamatban, különösebb érzelmi kitörések nélkül. 
2. Scherzino – a 3/8-os metrumban készült tétel a darab leggyorsabb (allegro molto), néhány kiszünetelt ütemmel 
tagolt része. 
3. Meditazione – lassú, a címhez méltó meditatív zene. 
4. Finale – gyors mozgású tizenhatodmenetek fölötti szinkópás főtémájú, mérsékelten gyors zárótétel. 
A darab ajánlása az ősbemutatón közreműködő Szokolay Balázs zongoraművésznek és tanítványának, Dani Imrének szól. 
(Rózsa Pál) 
 

FEKETE GYULA: Folkhorn (kürtballada)* 

A kompozíció 2012-ben készült Varga Zoltán, a Rádiózenekar kürtművésze számára. A darab népzenei elemei 
többek között széki dallamok, amelyek Lajtha László gyűjtéséből valók. Ezért inkább a FolkHorn tűnik alkalmasabb 
címnek ehhez a darabhoz – ez tehát a darab új címe. Köszönöm azt a sok segítséget és információt Zolinak, amit a 
kürt hangszerjátékról megtudhattam a próbáink során. (Fekete Gyula) 
 

BELLA MÁTÉ: Visions* 

Az utóbbi időben rendkívüli módon érdekelt, hogyan lehet determinált valamint szabad zenei folyamatokat a 
folytonosság igényével egymásba szerkeszteni. A jelenlegi kompozíciómban is metrikus és aleatórikus ötletekkel 
kísérletezem. Bár néhány korábbi kamaraművemben már próbálkoztam hasonló megoldásokkal, sajnos a 
végeredmények sohasem voltak kellően kielégítőek. A zenei koncepcióhoz szorosan kapcsolódik a klarinétszólam 
vezető szerepe, mivel a folyamatok közötti átkötő szakaszokat az ő játéka tartja egybe. A cimbalmokat a klarinétos két 
oldalára helyeztem el, hogy a sztereó jellegű zenei ötleteim minél inkább megvalósuljanak, az előadók által létrehozott 
akusztikus térben. Visions című triómat 2012-ben komponáltam Móri Beáta és Szűcs Péter felkérésére. (Bella Máté) 
 

VIDOVSZKY LÁSZLÓ: Összhangzattani jegyzetek* 

Az Összhangzattani jegyzetek különböző MAX programok futtatása révén elért zenei szekvenciák. A programok a 
hagyományos hangzat-szerkezetek tulajdonságait használják fel a számítógép által elérhető kalkulusok segítségével. 
A hagyományos „alulról felfelé” építkező harmóniaeszmény helyett itt a hangközök rotációja teremti meg a 
hangzási stabilitást. Ezeket a darabokat 2011-ben jegyeztem le. Az I. tétel ajánlása Borbély Lászlónak és Wilheim 
Andrásnak szól, a III. tétel köszöntő Varga Bálint András 70. születésnapjára. (Vidovszky László) 
 

KONDOR ÁDÁM: Nightmusic 3 (Akkordok)* 

A darab egy hattételes, kétórás kamarazenei „rituálé” önállóan is előadható harmadik tétele. A sorozatot különböző 
összeállítású együttesekre írt darabok alkotják. A harmadik, Akkordok című tétel rövid, átvezető jellegű – egy sok 
éve, koncerten hallott Jeney-darab (valószínűleg a Chorale és utójáték) emléke kísért benne. (Kondor Ádám) 
 

NÓGRÁDI PÉTER: Antiphona (kvartett) – in memoriam G yöngyössy Zoltán* 

Kvartettem zongorára és fafúvós trióra készült (1. Ciaccona – 2. Vivace – 3. Rapidamente – 4. Animato – Corale). 
A cím egyrészt a zongora és a fúvósok közti párbeszédre, másrészt az elmúlt és jelen idő közötti felelgetésre is utal. 
Elmúlt időre, elment barátra: Gyöngyössy Zoltánra. Az őáltala egykor rendelt s bemutatott szólóművemből, a 
Fuvallatból vett idézetek emlékezésképpen a darab két szélső tételét motiválják. A két közbülső tétel kommentár, 
2012-ből. A zárótételhez rövid korál kapcsolódik. A zongorán – a fúvósok kánonban mozgó szövevényének 
kíséretében, cantus firmus módjára – egy népdal sorait halljuk. (Nógrádi Péter) 


