
ÚJ MAGYAR M ŰVEK XVII. HANGVERSENYCIKLUSA – IV/2. 
Közreműködnek: BORSOS EDITH – ének, MATUZ GERGELY, MATUZ ISTVÁN – fuvola, HORIA DUMITRACHE – basszusklarinét, VAS KATALIN – 
gordonka, KOLLÁR ZSUZSA – zongora, BOLCSÓ BÁLINT – technika. BUDAPESTI TOMKINS ÉNEKEGYÜTTES. Művészeti vezető: DOBRA JÁNOS. 

KIRÁLY LÁSZLÓ: Dalok Pécsi Gabriella verseire (részletek az Egerszegi daloskönyv III–IV. kötetéből) 
Ebben az évben lett volna 70 éves Pécsi Gabriella (Pákolitz István költő lánya), a „Göcseji Tulipán”. Bár Pakson született, élete nagy részét 
Zalaegerszegen töltötte, a Megyei Könyvtár munkatársaként. Versírói munkásságán kívül említésre méltó alkotása Nádas Péter-bibliográfiája 
(1961–1994), melyet férjével, Baranyai Györggyel állított össze. Az Egerszegi daloskönyv I. kötetében is szerepelnek Pécsi Gabriella verseire 
írt dalok mezzoszopránra; ezek bemutatóján a költőnő még jelen lehetett. Rendkívül expresszív, melankóliától, sokszor pesszimizmustól, 
időnként dacos szomorúságtól áthatott versei – 2006 augusztusában bekövetkezett halála után – ismét komponálásra késztettek. 
Ezúttal alt hangra születtek dalok: a III. kötetben öt, a IV.-ben két megzenésített vers szerepel. Ezeket halljuk ma este ősbemutatóként. 
IV. kötet: 1. Halottsirató, 2. Kora tavasz. III. kötet: 1. Avar-rugdaló, 2. Szeptemberben, 3. Arca, 4. Esőben, 5. Dúdoló. (Király László) 

MATUZ GERGELY: Madrigál-részlet D-ben 
A darab Madarász Iván RE-petíció című művének hatására íródott, pontosabban annak alap-ritmusképleteit variálja (tá-ti-ti-tá, valamint 
szinkópa-ti-ti), hol egymáshoz képest szimmetrikusan, hol aszimmetrikusan eltolva. A másik fonal, melynek mentén kialakult a hangzásvilág, 
egy – valószínűleg a Balkánról érkezett – népdal, melyet D-ben hallottam megörökítve, így értelemszerűen adódott a hangnem is, 
már csak azért is, mivel az inspiráló Madarász-mű is e köré a hang köré van szervezve. Bár sokszor lehet olyan érzésünk a mű 6 perce alatt, 
hogy az ütemmutatók is néhol aszimmetrikusak; azonban ez nincs így, a forma lényegében 3 és 4 negyedes taktusokra oszlik. 
Hangkészlete kizárólag a D-dúr skálát veszi alapul, más hang nincsen benne. (Matuz Gergely) 

CSÍKY BOLDIZSÁR: „Mint sír az fehér hattyú” – dalok  XVII. századi dallamokra (mezzoszoprán, zongora)* 
Az erdélyi magyar szerzők műlistáján kevés olyan darab található, amely régi magyar dallamokhoz fordul, szemben a népdalszellemben 
írt művek nagy számával. Úttörésnek éreztem, amikor az akkor Marosvásárhelyen működő Camerata Transsylvanica felkért egy általuk 
előadandó mű megírására, és felmerült bennem, hogy a régi műzene nagyon is alkalmas lenne mai hangvételű feldolgozásra. Akkor történt, 
hogy volt tanárom, Lakatos István, előkereste Tinódi Kolozsvári Krónikájának általa másolt példányát, és kibogoztunk néhány dallamot: 
ez volt az első ilyen „archaizáló” darabom (bemutatója 1971-ben volt, Vitézi énekek címmel). Ezt több más hasonló stílusú követte; 
dallamanyaguk főként kódexekből származik (Pray, Vietoris, Kájoni, Gyulafehérvári, Peer), de mint a fenti címből is kiderül, virágénekek 
és más korabeli dallamok is feldolgozásra kerültek. A nagy kérdés persze az, hogy meddig lehet elmenni az effajta stilizálásban, hol van 
a találkozási felület a mai zeneszerzés eszköztára és a többszázados dallamkincs között, mit visel el egy régi dallam anélkül, hogy csupán 
alibivá süllyedne, nem beszélve arról, hogy netán a szerző jellemző stílusjegyeit is hordoznia kellene, ami talán a legnehezebb. Ez a mű 
azt a megoldást választotta, hogy érintetlenül hagyja az eredeti dallamot; a „mai” kommentárt a zongora fűzi hozzá, itt-ott sűrű 
kontrapunktikus bonyodalmakba merészkedve. Teljesen szubjektív meglátásom az, hogy a magyar népdal szabadabb kezet ad a szerzőnek 
– ha már ilyen vállalkozásba kezd –, mint ezek a régi dallamok. (Csíky Boldizsár) 

GRYLLUS SAMU: Out on Stage – Monument I 
2013 szeptembere óta foglalkozom a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem doktoranduszaként az egyetlen előadó által létrehozott 
multidiszciplinaritás, a hangszeres színház problematikájának rendszerezett kutatásával, bár – mint ezt jó néhány korábbi munkám is mutatja – 
ez a jelenség mindig is erősen foglalkoztatott. A doktori kutatás során igyekszem alapvető megállapításokat tenni a „többműfajúság” 
esztétikájáról és technikájáról. Ennek a folyamatnak a része a Monument tanulmánysorozat is, melynek jelen mű az első számozott darabja.  

A Monument elnevezés Kandinszkijra utal. Ő, illetve a Blaue Reiter kör néhány további tagja (Arnold Schönberg, Hugo Ball) a wagneri 
Gesamtkunstwerk kritikájaként a Monumentalkunstwerk esztétikai igényét fogalmazták meg. Ez utóbbinál – szemben az összművészettel – 
ugyanis az önmagukban autonóm módon elkülönülő művészeti ágak kontrasztja képes kompozíciós egységet alkotni, ahelyett hogy 
szükségszerűen egyfajta „legkisebb közös osztó” szintjén kellene találkozniuk.  

Jelen darabomban megpróbáltam az általam kutatott két színpadi művészeti ágat – a zenét és a színházat – a lehető legegyszerűbb 
eszközökkel egy előadó által megjeleníteni úgy, hogy a két művészeti ág autonómiája ne sérüljön, viszont egymáshoz való viszonyuk hozza létre 
a kompozíció dinamikáját. Eredeti tervem szerint a 10 rövid – zenei értelemben zárt, csak önmagára utaló, nagyjából egyperces – hangszeres tétel 
zenei szövetét az előadó szoborszerű, mozdulatlan pozíciója és egy jól látható vetített szöveg kettőssége által teremtett színházi szituáció 
szabdalja fel. Így a két réteg teljesen elkülönül egymástól, az előadó látványa az egyetlen, ami összeköti őket. Ezt a tervet – részben az ősbemutató 
rádiófelvétele miatt – megváltoztattam, és a vetített feliratot hangszóróból elhangzó narrációra cseréltem (ez akár Botho Strauss Besucher című 
előadásának egyik női szereplőjére is utalhat, akinek színpadi fizikai jelenléte mindössze a férje által egy oszlopra szerelt hangszóróból szóló hang). 
Ez utóbbi abból a szempontból nehézkesebb, hogy így a két réteg az akusztikus – potenciálisan zenei – térben is keveredik. A kottában végül a 
szövegrészletek három lehetséges felhasználási módját adtam meg. Lehet a szöveg vetítve, vagy elhangozhat felvételről, de akár egy narrátor 
élőben is mondhatja. Mivel az egyes szöveges szakaszoknak csak az időtartamát jeleztem, ezek egyéb színházi paramétereit (az első alkalmazást 
leszámítva) az előadó szabja meg. Zenei szempontból a tíz rövid miniatúra mindegyike egy-egy hagyományos formai megoldás allúziója, minden 
tétel saját zenei anyaggal rendelkezik, melyeket összeköt egy alaphelyzetben kis nónát bezáró tetrachord különféle transzfigurációinak használata. 

A darab zenei anyagának kiindulópontja a tavalyi évben a Nemzetközi Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány felkérésére, több szerző által 
komponált kamaraopera általam létrehozott klarinétszólama. Az opera Sławomir Mrożek Out at Sea (magyar címe: Nyílt tengeren) című 
drámájának átdolgozása; erre utal a jelen darab címe is, amit magyarul így fordíthatnánk: „nyílt színpadon”. Az első ötlet megszületése után 
kerestem meg Bán Zoltán Andrást, hogy írjon egy önálló formájú szöveget, mely a mű színházi rétegének alapja lehet. A darab ajánlása 
Horia Dumitrachénak szól. A komponálásához a Nemzeti Kulturális Alap alkotói támogatása nyújtott segítséget. (Gryllus Samu) 

MUNTAG L ŐRINC: Sicut lilium 
A kóruszenével való szoros kapcsolatom ellenére nehezen írok vokális műveket, ezért mikor a Tomkins Énekegyüttes és Dobra János 
megkeresett, hogy milyen darabomat adhatnák elő, szinte csak alkalmi kompozíciókat tudtam ajánlani. A ma este felcsendülő két Sicut lilium 
motetta közül az elsőt Dóry Zsuzsi és Tornyai Peti esküvőjére írtam (2014), a másodikat Márton bátyámék esküvőjére (2011). (Muntag Lőrinc) 

ZARÁNDY ÁKOS: Egyid ős vagyok mindenkivel – Rabindranath Tagore szövegére 
Hat női hangra komponált művemet Dobra János felkérésére írtam 2014 őszén Rabindranath Tagore azonos című verse alapján angol és 
magyar nyelven. A darab szerkezetét három különböző típusú, kétszólamú kánon azonos időben történő megszólalása képezi. (Zarándy Ákos) 

KEDVES CSANÁD: A little bit later (Egy kicsit később) 
A darabot 2007 nyarán kezdtem el írni, végleges formáját viszont 2008-ban nyerte el. Bemutató jellege abban áll, hogy sohasem hangzott 
még el vokális változatban. Megkockáztatom, talán ez a legjobb verzió, mely elhangozhat. Az életben egyszerűnek mondható tézis: 
bármi megismétlődhet egy kicsit később, szándéktól és óhajtól függetlenül. Egy jó vagy egy rossz koncert élménye is akár, vagy éppen 
a legegyszerűbb helyzetek. Ha például állok egy utcán, és a folyamatosan változó halmazt figyelem, a villamos ismételten ugyanúgy fog 
előttem elhaladni, mint azt korábban tette, ám ezúttal egy kicsit később. Ennek megfelelően formálódik a zenei anyag, amelyben a hangok, 
ütemek és szabályok mellett az előadói szabadság is szerepet játszik. Emiatt sosem hangozhat el még egyszer ugyanúgy, mindig 
az előadók aktuális érzete szerint adandó elő. (Kedves Csanád) 


