
ÚJ MAGYAR M ŰVEK XV. HANGVERSENYCIKLUSA – IV/4. 
Közreműködik: KLENYÁN CSABA, KYRILL RYBAKOV – klarinét, FEJÉR ANDRÁS – harsona, KOKAS KATALIN – hegedű, 
CHAIM STELLER – brácsa, GINZERY ENIKŐ – cimbalom, ILLÉS MÁRTON, KISS PÉTER – zongora, LÁNG ZÉNÓ – ütőhangszerek  

MEGYERI KRISZTINA: A gyermek Föld cip ője * 
A gyermek Föld cipője című tétel egy másik, virtuóz szólótétellel, a Prestissimóval együtt Benső tájak című, klarinétra és 
vonószenekarra írt többtételes kompozícióm része, mely 2011-ben született. A tétel meditatív jellegű szóló, melyet egy finn 
művésznő installációja inspirált, amelyben egy barkából készült kiscipő látható, mely a születő Földet és annak természet-ruhatárát 
jelképezi. A másik inspiráló élmény: a Kaliforniában látott csodás, nyugodt tájak és az ott vadon élő szarvasokkal való 
találkozásaim. – A szólók most hangzanak el először önálló formában. A darab ajánlása Klenyán Csabának szól. (Megyeri Krisztina) 

ZOMBOLA PÉTER: Impromptu 51217* 
Impromptu 51217 című zongoradarabom 2012 januárjában készült. A mintegy ötperces, egytételes, egy zenei ötletre épülő 
zongoradarab címében szereplő szám egy női monogram kódja. A statikus zenei anyag háromrétegű: a szélső rétegekben mindig 
egy hang változik, miközben a középső réteg körbejárja a kvintkört, s a végén visszatér kiindulópontjához… (Zombola Péter) 

KAROSI BÁLINT: Récit et Toccata** 
A Récit et Toccata, amit 2010-ben Klenyán Csabának írtam, egy kifejezetten virtuóz, a klarinét minden regiszterét kihasználó 
és kiterjesztő mű. A récit megnevezés az első tétel ritmikai szabadságára utal. Itt a klarinét multifónikus hangszíneit a zongora 
azokhoz harmonikusan kapcsolódó, szabad gesztusokból álló textúrájával egészíti ki. A második tétel ritmikus anyaga az első 
tételben felhalmozódott vad, állati energiát szabadítja fel. 
A Récit et Toccata klarinétszólama sok modern játéktechnikát igényel. A játékos a nyelvét a nádra nyomva, a hangszer 
legmélyebb hangjánál egy fél hanggal mélyebbel nyitja a művet, és az első tételben több mint 18-féle multifóniát játszik.  
A zongoraszólam is nagyon embert próbáló, ezért kiemelt köszönet az előadóknak! (Karosi Bálint) 

SÁRI JÓZSEF: Rapszódia hegedűre* 
Többé vagy kevésbé minden kompozíció életrajzi részlet. Különösen érvényes ez az énekhangra és a hegedűre, sőt még az 
előadót is ide sorolhatom. Mivel Rapszódia c. darabomat kifejezetten Lázár Eszter tiszteletére írtam, mi sem természetesebb a 
legtermészetesebb hangnál… Mi zeneszerzők mindannyian lekötelezettei vagyunk, hiszen hovatovább az általa létrehozott 
fórum az egyetlen, amelyen még megszólalhatunk. (Ki tudja, meddig?!...) 
Magát a formát több művem esetére is alkalmaztam. Viszonylag egyszerűen követhető ún. sor-formáról van szó, vagyis a 
különböző zenei-gondolati részek egymást váltják. A sor fogalma nem azonos a schönbergi dodekafon szerkesztéssel, ugyanakkor 
meg kell jegyeznem, hogy a kompozíció hangkészletére a szabad tizenkétfokúság jellemző. Az egyes részeknek néha szinte a 
variációig menő hasonlósága a „minden összefügg egymással” elvét, vagyis az egység érzetét igyekszik aláhúzni. (Sári József) 

ILLÉS MÁRTON: Vonalterek – Scene polidimensionali** 
Ez a klarinétra, brácsára és zongorára írott trió 2005-ben született a heidelbergi tavaszi fesztivál felkérésére, a Scene 
polidimensionali (többdimenziós jelenetek) műegyüttes részeként. Az építészet, a térélmény mint fontos inspirációs elem az 
egész műben tetten érhető. A vágás, a homogén anyagú blokkszerűség és a vertikális hangzat-oszlopokból horizontális, 
szervesen összefonódó vonalterekbe történő hosszú átmenetek éppúgy a mű részei, mint a címadó többdimenziós textúrák, 
amelyben különböző pulzusú, karakterű és feszültségi szinteken mozgó zenei anyagok egyidejűleg szólalnak meg. Műveim 
ősanyagának eredete, az anyanyelvből és a népzenéből absztrahált gesztusrendszer, ebben a darabban is letagadhatatlan. 
Magyarországon elsőként kerül bemutatásra. (Illés Márton) 

MAROS MIKLÓS: Braiding* 
A szokatlan összeállítású együttes érdekes feladat elé állítja a zeneszerzőt, hiszen a két hangszer különbözőségét kell úgy eggyé 
fonni, mintha az eredetileg is egy hangtömeg lett volna. Vagyis megtalálni a természeteset, esetleg a közöset a két hangszer 
hangvételében, esetleg a hangszíneiben is. Az összefonásra utal egyébként a mű címe is; jelentése magyarul fonat. A harsona 
képes hangzatokat is játszani, ha az előadó játék közben bele is énekel a hangszerbe, a természetes felhangok erősítésével akár 
hármashangzatokat is produkálhat. Ez hangszínben kicsit más, mint a harsona eredeti hangja, ez a mássága közelíti valamelyest 
a cimbalomhoz is. A darab folyamán a hármashangzatok, a futamok és a gyors, rövid hangokból álló hoquetus-szerű figurák 
fonódnak össze, és így a két nagyon különböző hangszínű anyagból egy zenei egység képződik. Tradicionálisan váltakozó lassú 
és gyors anyagok adják ki a formát. A mű Ginzery Enikő és Fejér András részére készült, ajánlása is nekik szól. (Maros Miklós) 

LÁNG ISTVÁN: concerDUOtante** 
Ginzery Enikő és Fejér András külön-külön buzdítottak versenymű írására. A két lehetőséget összekombináltam. Így 
keletkezett a concerDUOtante kamarazene és versenymű zenekar nélkül. Ajánlás helyett a mű Ginzery Enikő és Fejér András 
hangjegyekre fordított (GE-FA) monogramjával indul, kinek-kinek a maga hangszerén. Ez teljesedik ki a cimbalom, a harsona 
orgonapontja fölött, a mű súlyponti (Molto quieto) részében. A cimbalom lehetetlent ostromló, igen halk – a kompozíciót 
bevégző szakasza folyamán – fordított sorrendben, ezzel zárja szólamát a harsona. A kilenc különböző karakterű rész megszakítás 
nélkül követi egymást. A darabot 2010. október 18. és november 12. között írtam. A 2011-es berlini CD (Hevhetia) felvétel 
után az ősbemutatóra szintén Berlinben került sor az Unerhörte Musik koncertek keretében 2012. január 17-én. (Láng István) 

SZATHMÁRY ZSIGMOND: Capriccio sopra la Battaglia – Ricordanza a Girolamo Frescobaldi* 
Az olasz battaglia szó a harc zenei kifejezése. A harc jelentése ugyan elsősorban katonai, de sok más értelmezése is ismert, 
például a szerelemben, az emberi kapcsolatokban, legfőképpen pedig a jó és a rossz összeütközésekor. Számomra Frescobaldi 
egyike a legfontosabb barokk billentyűs szerzőknek. Az 1637-ben írt Capriccio sopra la Battaglia c. műve is példázat a jó és a 
rossz közötti harcra. Zenében gondolkodva az előkészítetlen átmenetek (G-mixolíd és az F-mixolíd között arpeggiók és trillák) 
segítségével megdöbbentő hangulatváltást eredményeznek. Persze a zene nyelve 400 év alatt megváltozott. Frescobaldi 
gondolatvilágának mostani ütőhangszeres felhasználása, remélem, hozzá méltóan jelenik meg. A darabot Láng Zénó számára 
írtam 2012-ben. (Szathmáry Zsigmond) 


