
ÚJ MAGYAR M ŰVEK XVII. HANGVERSENYCIKLUSA – IV/3. 
A Fészek Művészklub és az EAR Együttes közös hangversenye 

Közreműködnek: KOLONITS KLÁRA, SKOFF ZSUZSA – ének, HORVÁTH BÉLA – oboa, KLENYÁN CSABA – klarinét, basszusklarinét, 
MÉREY ANNA – hegedű, GULYÁS NAGY GYÖRGY – brácsa, SZAKÁLY ÁGNES – cimbalom, DINYÉS DÁNIEL – zongora, FARAGÓ BÉLA – 
zongora, szintetizátor, LÁNG ZÉNÓ – ütőhangszerek, PINTÉR GYULA – elektronika, HORVÁTH ISTVÁN – hangmérnök. Vezényel: SUGÁR MIKLÓS. 
 

MADARÁSZ IVÁN: NR-LU-SAZ 
A darab címe a zsurnál szó betűiből áll. Az énekszólam szövege újságokból véletlen műveletek segítségével kiválasztott szavak, 
szótagok, betűk felhasználásával alakult ki. További elemei a „szövegnek” a magyar nyelvben elő nem forduló olyan hangzók, 
amelyeket a használatos magánhangzók közötti fokozatos átmenetekkel lehet képezni. 
A mű első szakaszában szekundokhoz társuló kis- és nagytercek folyamatos szövetével szemben tükörszerkezetekben használt tonális 
fragmentumok jelentenek kontrasztot. A másodikban négy különböző, de közös alaphangra épített pentaton hangkészlet dominálja a 
hangzást. A záró rész nem anyagában, hanem kvázi-tonálissá deformált hangköz-szerkezetével idézi vissza az első szakasz zenei világát. 
(Madarász Iván) 

SÁRI JÓZSEF: Novellette No. 4/B – klarinétváltozat 
A címadás kompozíciómhoz mindig fontos volt számomra. Egyrészt a kellemes hangzás miatt, másrészt pedig szeretnék segítséget 
adni az előadónak a darab hangulatának megtalálásához, esetleg megformálásához. 
Ez az eddigi korokhoz képest azért is eredményes lehet, mivel a kortárs kompozíciók szinte mindegyike kérdést vet fel, így a 
megválaszoláshoz a régi beidegzések ritkán vagy egyáltalán nem nyújtanak támpontot. Ez persze gyakran hosszas keresést tesz 
szükségessé, ami viszont ezen a téren könnyítésre csábít… 
Így találtam rá az irodalomból jól ismert Novellette-re mint gyűjtőnévre. Jelenleg a 9.-nél tartok. Előfordul az is, hogy egy eredetileg 
más hangszerre írt darabot – mint ebben az esetben fagottról – írtam át, mert kiderült, hogy változtatásokkal pl. klarinéton is játszható. 
Mivel jelen hangversenyen ebben a formában szólal meg először, magam is kíváncsian várom, hogy igazam van-e… 
A Novellette gyűjtőnév természetesen csak akkor használható, ha a nevezett kompozíció tartalmilag és formailag a rövid elbeszélés 
jellegnek nem mond ellent. (Sári József) 

PINTÉR GYULA: Szaggatott körök – hegedűre és elektronikára (időtartam: 10’) 
Az elektronikus berendezések, szoftverek fejlődése lehetővé tette, hogy élő, interaktív kapcsolatot hozzak létre a komputer és a 
hangszeres előadó között. Ezen instrumentumok segítségével az előadó játékát oly módon alakíthatom, hogy kitáguljanak a hangszer 
paraméterei, és széles határok között, minél több zenei gondolat megvalósítását tegyék lehetővé. 
A darab előadása során a fuvola és a komputer különböző zenei és akusztikai teret hoz létre, rivalizáló, olykor egybeolvadó 
folyamatokkal. Interaktív kapcsolat van a két előadó között – kölcsönhatásban vannak egymással –, így bizonyos zenei paramétereket 
képesek befolyásolni, átalakítani, irányítani. (Pintér Gyula) 

EÖTVÖS PÉTER: Die lange Reise – Ballade aus der Oper „Der Goldene Drache“ – Roland Schimmelpfennig szövegére* 
Roland Schimmelpfennig Golden Dragon című színművét a Katona József Színházban láthatta a magyar közönség. Az ebből készült 
operámat 2014 nyarán mutatták be a frankfurti Operában. 
A ballada rövid tartalma a következő: egy fiatal kínai fiú (az operában szoprán) illegálisan tartózkodik a városban, ahol egy ázsiai 
étterem szakácsai rejtegetik. A fiúnak fáj a foga, de nem mehet fogorvoshoz, mert nincs semmilyen papírja. A szakácsok kirántják egy 
fogóval a fogát, de a fiú elvérzik és meghal. A szakácsok bedobják a folyóba, és itt kezdődik a ballada, ahol a halott fiú elmeséli, 
hogyan kerül a folyóból a tengerbe, hogyan sodorja a víz Oroszország, majd Japán partjainál, és a csontváza megérkezik végre Kínába. 
Útközben mindent lerágtak a halak. Boldog. Otthon van. Ez a hosszú utazás nem került semmibe. (Eötvös Péter) 

SZIGETI ISTVÁN: Mirage Canariage 
Abszolút nem új ötlet madárdalból zenét csinálni, tudom. (Hányan, hányféleképpen megtették már...?!) Ám amikor az ember közvetlen 
környezetébe – értsd: lakásába – „beköltözik” egy csipogó jószág, óhatatlanul felmerül a megörökítésre való kényszer. Engem naponta 
gyönyörködtet zenéjével egy kanári, s nem tudtam ellenállni a kísértésnek. Az eredeti hangokat természetesen némileg moduláltam, 
s hozzátettem saját – ezúttal egyszerű – mondanivalómat Skoff Zsuzsanna és Szakály Ágnes „nyelvén”. Köztudott, hogy Mozartnak is 
volt kanárija (ki tudja, tán az Éj Királynője áriáját is ő ihlette…?), így – egy nagyon elrejtett, rövid idézettel – ő is bekerült a darabba. 
Természetesen a legnagyobb tisztelettel. (Szigeti István) 

FARAGÓ BÉLA: Hangfolyamatok 
A kompozíció – mely egy tervezett ciklus első darabja – 2014-ben készült elektronikusan modulált zongorahangokra. Vázát egy alap-, ill. 
rákfordításban megszólaló, 14 hangközből álló sorozat alkotja. Hangzása e különböző karakterű, változó sebességgel haladó, gyorsuló-
lassuló, fokozatosan átalakuló hangközök köré szerveződik. A számítógéppel modulált hangminták, valamint az élőben megszólaló 
effektek segítségével az eredeti zongorahangzás lebegő, levegős karakterét kívánom felerősíteni, hangsúlyozni. (Faragó Béla) 

SUGÁR MIKLÓS: Visszaemlékezések 
Művem 2014 őszén készült basszusklarinétra, ütőhangszerekre és elektronikára; október 30-án fejeztem be. Az elektronika ez esetben a 
MAX-MSP program által létrehozott hangokból jön létre. A Visszaemlékezések cím onnét eredt, hogy 2002-ben Lyonban voltam 
ösztöndíjjal, és ott írtam egy basszusklarinét-darabot (Disclaryon). Természetesen itt egészen más zenei anyag szólal meg, de 
a tapasztalataim akkorról származnak a hangszerrel kapcsolatban. Az elektronikai része a műnek szintén visszaemlékezés: az utóbbi 
időben többször alkalmaztam ezt a programot, ebből kiindulva állítottam össze ennek a darabnak a kapcsolási rendszerét. 7 részből áll; 
mindegyik rész más zenei és kapcsolási anyaggal mutatkozik meg. A művet Klenyán Csabának ajánlom. (Sugár Miklós) 

LÁNG ISTVÁN: Mondatok – V. kamarakantáta Fodor Ákos  szövegeire** 
Kamarakantátámat 2014 tavaszán komponáltam szoprán szólóra és oboa, brácsa, basszusklarinét összeállítású együttesre. A különböző 
években megjelent kötetetekből 7 haiku formában írott versét állítottam dramatikus sorrendbe. A mű ajánlása az EAR Együttesé. 
(Láng István) 


