
ÚJ MAGYAR M ŰVEK XVII. HANGVERSENYCIKLUSA – IV/1. 
Közreműködnek: KUN ÁGNES, GLAZZARD OLIVÉR – ének, BÁLINT JÁNOS – fuvola, HORVÁTH BÉLA – oboa, REÉ GYÖRGY, 
SZATMÁRI ZSOLT – klarinét, OLAJOS GYÖRGY – fagott, SELMECZI JÁNOS – hegedű, BAJA MÓNIKA, CSILLAGH KATALIN, 
VÉKEY MARIANN –  zongora, ÚJ HARMÓNIA FÚVÓSÖTÖS, BHKZ ZENEKARI AKADÉMIA. Vezényel: GÉMESI GÉZA, SOÓS ANDRÁS. 

KAROSI BÁLINT: Fantasia Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La* 
Művemet William Byrd azonos című orgonadarabja inspirálta. Két részből áll: egy fantáziaszerű, virtuóz toccatából és egy lassú, 
minimalisztikus codából, amelyben a zongorista fütyüli a témát. A stilisztikailag és formailag is egymással ellentétben álló két egység 
harmóniavilágukban is különböznek. Az első részben egy modern hexachordot használtam, amit Paul Sacherről nevezett el 
Rosztropovics, a svájci mecénás a 70. születésnapjára rendelt művekhez, például Pierre Boulez Messagesquisse, Hans Werner Henze 
Capriccio, Witold Lutosławski Sacher Variation és Henri Dutilleux Trois strophes sur le nom de Sacher műveiben. Paul Sacher 
a kortárs zene mellett a régizene nagy támogatója volt. Ő alapította a Schola Cantorumot Bázelben, az első, kizárólag régizenét oktató 
intézményt, ezért is használtam fel a Sacher-akkordot ebben a régizenei ihletésű művemben. (Karosi Bálint) 

SZALAI KATALIN: In memoriam Petrushka 
Két klarinétra és fagottra írt darabom háromtételes. 1., In, úgy is, mint bevezető, 2., Memoriam, az emlékezés, tűnődés hangjaival, 
végül a 3. tétel Petrushka csintalan szelleme, ahogy én elképzelem. (Szalai Katalin) 

SOÓS ANDRÁS: Etűdök vonószenekarra 
A mű folyamatosan bővülő ciklusa olyan tételekből áll, amelyek egy-egy zenei gondolat kidolgozásával, előadási és/vagy technikai 
kérdés felvetésével a vonószenekari kamarazenélés lehetőségeit mutatják be. Nem kifejezetten pedagógiai jellegű ciklus, de a tételek 
változó nehézségi fokából adódóan a vonószenekari játék különböző szintjein lévő előadóegyüttesek részére tapasztalat-bővítési céllal 
is használható. A sorozat jellegének megfelelően a tételek egy része több változatban is létezik. A mai hangversenyen megszólaló 
három részlet, a Változatok 12 hangra, a Dallam árnyékkísérettel új, bővített kidolgozása és a Kanon über den Namen B-A-C-H 
négyszólamú változata ősbemutatóként szólal meg. (Soós András) 

OLSVAY ENDRE: Sinphon 
Az egyik legrégebbi, egyúttal a legtöbb változatban létező kompozícióm. Mai formájában még soha nem hangzott el: Gémesi Géza 
baráti ösztönzésére írtam át az eredetileg vonósnégyes + dallamhangszerre szánt, 1983-ban készült  darabom – először 2005-ben, 
nagy(obb) vonószenekarra, altfuvola szólóval, majd ez év őszén (kisebb) vonósegyüttesre, a legelső verzióval ekvivalens angolkürttel. 
(A további változatokat most nem sorolom fel.) 
Egyívű, mondhatni kupolás szerkezetű darab, az aranymetszés játszi tagolását is alapul véve; kiindulópontját mindazonáltal a harmónia-
faktor alkotja. Egy változatlanul, ill. a „visszaforduló” szakaszban tükörfordításában ismétlődő dallamot (ezt játssza a szólisztikus 
hangszer[es]) fokozatosan gazdagodó, de a tradicionális akkordtan által egyenként ismert harmóniák kísérnek. A hagyományos funkciós 
vonzásokat azonban hiába keressük, és ezt még az állandóan különböző frazírozás is „igyekszik leplezni”. Nem eleve elhatározott, 
mégsem lehet véletlen, hogy az alapdallam tizenkét fokú; a kezdő, ill. befejező állapot viszont az „ősi” dúr hangzás. (Olsvay Endre) 

GÉMESI GÉZA: A lét küszöbén 
A 2014-es esztendő oly gazdag harcostársaim évfordulóiban, hogy még 2015-ben is igyekeznem kell, ha mindenkit hangokba szeretnék 
foglalni. Külön öröm, hogy ma este Soós András teljes körűen megoldotta saját maga köszöntését. Hollós Máté esetében egy régi 
zenei emlék szolgált kiindulópontomként: Pernye András emlékére írott duójából majdnem szó szerint is idézek vonószenekari 
albumlapomban, de kettőnk névjegye is körbefonja az egyszer nyíltan is megszólaló B-A-C-H motívumot. (Gémesi Géza) 

CSEMICZKY MIKLÓS: Cinque pezzi sacri 
A szoprán hangra, fuvolára és hegedűre írt (2012–2014) darab tulajdonképpen miniatűr (karácsonyi) kantáta. A darabban felhasznált 
liturgikus latin szövegek részben Jézus születésével kapcsolatosak, részben Jézus születésére reflektálnak, az üdvösségtörténet 
tágabb kontextusába helyezve azt. A tételek: 

I. Ave Maria – az angyali üdvözlet 
II.  Puer natus in Betlehem – Gyermek születék Betlehemben. 

 Kedves szöveg, mely leírja a kisded Jézus első földi rezidenciáját, azaz az istállót, jászolostul, ökröstül, szamarastul, 
az aranyat, tömjént és mirhát hozó három királyostul. 

III.  Sanctus – Szent vagy… 
 A mise legősibb, Istent dicsőítő szövege. 

IV.  Qui tollis (Isten báránya), aki elveszed a világ bűneit… 
 Ez a Gloria szövegéből vett rész utalás Jézus későbbi sorsára és értünk vállalt áldozatára. 

V. Gloria – Dicsőség… 
A kis kantátát záró és ezáltal a végkicsengést megfogalmazó tétel szövege az V. századi dicsőítő-hálaadó éneknek, az ún. 
„nagy doxológiának” első két mondatát használja fel. 

A darab zenei szövete teljes mértékben kamarazenei fogantatású: a két hangszer szólama önálló módon, társként szegődik az 
énekhang szólamához. (Csemiczky Miklós) 

DECSÉNYI JÁNOS: Fúvósötös – intarziával 
A négytételes – fuvolára, oboára, klarinétra, kürtre és fagottra írt – darab „nagyformája”: klasszikus értelemben vett szonátaforma. 
Tételei: szonáta, scherzo, egy „obligát” lassú tétel és passacaglia. A „mikroforma”: a négy tételben négy kombinációs sor irányítja 
a hangok egymásutánját. A tételeket közjátékok kötik össze. 
Az intarzia: a fúvósokhoz a negyedik tétel végén gyermekhang társul. Megszólaltatja Arezzói Guido (992–1050 k.) szolmizáló 
dallamait, Pál diakónus Keresztelő János-himnuszának szövegére (Ut queant laxis, Resonare fibris stb.). 
A himnusz szövege Sík Sándor fordításában: 
Hogy könnyű szívvel csodatetteidnek / Zenghessék hírét szabadult szolgáid, / Oldd meg, Szent János, kötelét a bűntől, / Szennyes ajaknak. 
A mű keletkezési éve: 2014. Durata: 15-17 min. Bemutató. (Decsényi János) 


