
ÚJ MAGYAR M ŰVEK XV. HANGVERSENYCIKLUSA – IV/3. 
Közreműködik: BOGÁTI BOKOR ORSOLYA – hegedű, ANTAL BARBARA – gordonka, ECKHARDT GÁBOR, MADARÁSZ ÉVA, 

SÁRI GERGŐ – zongora, INTERMODULÁCIÓ EGYÜTTES, művészeti vezető: TIHANYI LÁSZLÓ, RONDINO EGYÜTTES 
GÉMESI GÉZA vezényletével, KECSKEMÉTI ARS NOVA ÉNEKEGYÜTTES KISS KATALIN vezényletével 

DUKAY BARNABÁS: A lenyugvó naphoz – XV. változat* 
Talán majd mindenki látott már napnyugtát, akár víz mellett, síkságon, vagy dombok-hegyek között. 
A látóhatár peremétől a korong alsó szélét csekélyke távolság választja el; a hatalmassá növekedett kör a tökéletes vörös 
sugárzásban izzik. Ritka pillanat az ilyen, mert a Nap útjának végén sokszor párák emelkednek, vagy sűrűbb, tízezernyi 
alakot rejtő felhők vonják elé titoktartón szürke függönyüket. A mozgás észrevétlenül, de megállíthatatlanul folyik, a 
korong találkozik a látóhatár vonalával, az érintés csodája jön el. Ezt követően a nagy vörös kör különböző, egyre kisebb 
töredékei mutatkoznak meg, az elmerülés nyugalma lesz úrrá minden felett. Az utolsó pillanat, melyben a korong felső 
széle egybeesik a látóhatár vonalával, a pótolhatatlan, a megismételhetetlen Egy elmúlásáé. 
Ezután reánk szakad a csend; a világosság követhetetlen stációkban elhalványodik, titokzatos eredetű szellők lengenek 
körül, az ittmaradottak belső békéje lehet osztályrészünk. Végezetül megérkezik az éjszaka, a Hold, a csillagok, a 
tükröződés és a távoli fények ideje, mely az új Nap magját melengeti, csíráját táplálja. (Dukay Barnabás) 

SÁRY LÁSZLÓ: Három darab a Kreatív zenei gyakorlatok II. kötetéből* 
A koncerten három kompozíció – Keresztkánon, Ludus cromaticus, Kettős kvartett – hangzik el, a Kamarazene 
tetszőleges együttesekre című gyűjteményemből. Ez az új kötet a Kreatív zenei gyakorlatok című könyvem folytatása, 
ahol gyakorlatok, szövegzenék és előadási darabok bemutatása a zenélés bármely fokán lévőknek vagy akár azok számára 
is lehetséges, akik nem tanultak zenét. Kamarazene-gyűjteményem – amely 20 különböző összetételű kompozíciót 
tartalmaz – darabjainak előadása már magasabb fokú zenei és technikai tudást igényel. (Sáry László) 

VAJDA JÁNOS: Trió No. 2* 
A Trió No.2, meglehet, egy félreértésnek köszönheti a születését. Egy éve történt, hogy három kitűnő debreceni 
muzsikus, Bogáti Bokor Orsolya, Antal Barbara és Sári Gergő eljátszották első triómat. A koncertet követően 
megkerestek, hogy nem írnék-e egy új triót számukra. Én ezt a felkérést úgy értelmeztem, hogy az első trióm olyannyira 
elnyerte tetszésüket, hogy szívesen játszanának valami újabbat. Pedig könnyen lehet, hogy csak arról volt szó, hogy első 
trióm egyáltalán nem tetszett nekik, de abban bíztak, hogy talán írok egy jobbat. Ha a mai koncert után nem keresnének 
meg, az persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kísérlet sikerült. – A darab háromtételes, időtartama 15 perc. (Vajda János) 

JENEY ZOLTÁN: F-E-A zongorára* – Ursus zongorára**  
A két rövid mű egy-egy, még 1979-ben generált 128 hangból álló fraktálsorra épül. A F-E-A Feuer Mária 80. 
születésnapjára készült. Az egyszólamú, tagolt dallam hangjai közül az f, e és az a hangok oktáv-kiemelést kapnak és a 
rezonancia jóvoltából tovább zengenek. Az Ursus Björn Nilssonnak, a boråsi Ny Musik vezetőjének felkérésére készült 
eredetileg cselesztára, de előadható játékzongorán és zongorán is. A fraktálsor végig saját kiegészítő „árnyékával” együtt 
szólal meg. A kezdeti dallamból egyre inkább négy, hat és nyolc hangból álló együtthangzások alakulnak ki. A cím nem a 
csillagképre, hanem a felkérő nevére utal. (Jeney Zoltán) 

TIHANYI LÁSZLÓ: Clausula No. 4 (Op. 58)* 
A 2012-ben keletkezett rövid kompozíció két részből áll: egy Canzonából és egy Motettóból. A Canzonában kezdetben az 
altfuvola „énekel”: a középkori bar-formára emlékeztető mindkét „Stollen”-ben az ő dallamait követi a zongora záró 
frázisa. Az „Abgesang”-ban a zongora a szólóhangszer, az altfuvola, brácsa és cselló csak refrénszerű, rövid 
kommentárokkal járul hozzá a zenei folyamathoz. A zene alapvetően homofon szerkesztésű. 
A Motettóban felcserélődnek a szerepek: a három dallamhangszer rövid frázisai hosszabb, polifon szerkesztésű szakaszba 
futnak bele, amelyet a zongora akkord-kommentárjai kísérnek. A mű codája e szakasz utolsó gesztusából építkezik. A 
darab előadása során a zongoristának egy indiai krotált – ún. manjirát – is meg kell időnként szólaltatnia; néhány 
formarész és a mű végét is ez a csengő hang jelzi. (Tihanyi László) 

MESKÓ ILONA: Nagy Szent Gergely pápa alkonyi himnusza* 
A szerző első egyházi művét a középkor talán legnagyobb hatású pápájának, Nagy Szent Gergelynek szövege, a Lucis 
Creator optime kezdetű himnusz inspirálta. A himnusz ma a Katolikus Egyház vasárnap esti imaórájának (vesperás) része 
az évközi időben, így az év nagy részében hetente legalább egyszer minden templomban elhangzik. A gyakori éneklésnek 
köszönhetően három különböző gregorián dallamon is ismertté és elterjedtté vált, miközben számos műzenei feldolgozása 
is készült a reneszánsz óta napjainkig. Alább Babits Mihály fordítását közöljük: (Meskó Ilona) 
„Ki minden fénynek Atyja vagy 

és a napokra fényt derítsz, 
s az ős-fény kezdetével e 
világnak adtál kezdetet, 

s nappá avattad, ami a 
reggelt az estéhez köti – 

sötét káosz csúszik reánk: 
hallgasd meg zokogó imánk! 

Ne kelljen bűn terheivel 
hagyni ezt az életet el, 

hiú gondolattal teli, 
s vétek-bilinccsel küzdeni! 

Lelkünk egeket ostoroz. 
Jutalmul élet-kincset ossz! 
Kerüljük, ami kárt okoz! 

Tisztuljon minden, ami rossz!”

ORBÁN GYÖRGY: Kódex-dallamok* 
A ciklusban három XVII. századi dallam szólal meg. A középső tétel szövege is eredeti: „Mint sír az fehér hattyú.” 
A debreceni Szappanos János művét négyszáz éve szidják az irodalmárok, miközben kedvenc slágere az énekmondóknak. 
A másik két dallam a Kájoni-kódexből való: Az első, „Lupuj vajdáné éneke” tudjuk, hogy kiről szól, de a gyönyörű, 
kedvelt dallam szövege ismeretlen. A harmadik tétel táncdallam, ezért nem is volt szövege. Hogy a két Kájoni-dallam 
kóruson énekelhető legyen, úgynevezett vakszövegekkel láttam el őket. (Orbán György) 


