
ÚJ MAGYAR M ŰVEK XVII. HANGVERSENYCIKLUSA – IV/4. 
Közreműködnek: KUN ÁGNES ANNA, KOVÁCS ISTVÁN – ének, KLENYÁN CSABA, PÁPAI ÁKOS, PUHA GYÖRGY, SZAKÁCS DOMONKOS 
– klarinét, PUSKÁS LEVENTE – szaxofon, BÍRÓ ÁGNES – hegedű, CS. NAGY ILDIKÓ, SELMECZI JÁNOS – brácsa, KRIESCH BARBARA – hárfa, 
BARÁTH ANDRÁS, BORBÉLY LÁSZLÓ, CS. NAGY TAMÁS – zongora, ALLEGRO KAMARAZENEKAR. Vezényel: HORVÁTH BÉLA, SEREI ZSOLT. 

NÓGRÁDI PÉTER: Sonata da camera 
Az ez év tavaszán készült darab formailag a hagyományos gyors-lassú-gyors modellt követi. A nyitózene két motívum 
lendületes egymásutánjára épül. A bensőségesebb hangvételű középső tétel egyetlen – 3 hangból álló – mozdulatból 
bontakozik ki. A feszes ritmusú finálé hajtómotorja egy – két epizóddal megszakított – zongora-ostinato. (Nógrádi Péter) 

KONDOR ÁDÁM: Incremental Drift 
Alain Badiou szerint (http://vimeo.com/43703770) a kortárs művészek felelőssége, hogy „új fikciókat”, új narratívákat találjanak 
(még akkor is, ha ezek kezdetben nehezen érthetőek). Zenében a narratíva egyik lehetséges, magától értetődő megjelenése 
a zenei forma, vagyis az az összefüggés, ami az időben távol eső elemeket egységes folyamattá szervezi, ezáltal a mű több lesz, 
mint részeinek összege. Egy olyan korszakban, melyben a zenére vonatkozó érdeklődés elsősorban a hangzásra irányul, 
nem csodálható, ha erre a formai aspektusra kevesebb figyelem esik, ennek ellenére fontos vele foglalkozni. Nem elég, 
ha mindig ugyanazokat a történeteket ismételgetjük más és más köntösben: új történeteket kell találnunk, mert a régiekből 
egyre kevésbé kapunk választ mai kérdéseinkre. 
Az incremental drift fokozatos, lassú, alig észrevehető változást jelent, melyben e változás hatásai összeadódnak és 
valamilyen új tárgyat, új minőséget hoznak létre. A ma este elhangzó zongoradarabban ez a jelenség, a folyamatos, lassú 
változás által létrejövő új szituáció mint zenei forma jelenik meg. Az események kezdetben látszólag véletlenszerű 
egymásra következése, „sodródása” észrevétlenül vezet sűrűsödéshez („kásásodik a víz, kialakul a jég”), végül szükségszerű 
formává válik. A darab akkor ér véget, amikor az események halmozódása visszamenőleg történetté áll össze, egységet képez. 
Ez a történet azonban alapvetően más lesz, mint a megszokott zenei történeteink, amelyekben egyszerű szimmetriák és 
kontrasztok „logikus” folyamatai alakítják az anyagot. (Kondor Ádám) 

SELMECZI GYÖRGY: Introitus – Pilinszky János és Ted Hughes szövegére 

Az Introitus című szólókantáta 
2013-ban készült. Pilinszky János 
emblematikus költeményét korunk 
talán legnagyobb angol költője, 
Ted Hughes fordította le Csokits János 
segítségével. A tüntetően rövid 
kompozíció párhuzamba állítja a két 
szöveget, melyek ezáltal sajátos, 
enigmatikus dialógussá szerveződnek. 
A hegedű és a brácsa is csendes 
párbeszédet folytat, csak ritkán enged 
a szövegben rejlő drámai késztetésnek. 
A kompozíció ajánlása Bollobás Béla 
világhírű matematikusnak szól. 

(Selmeczi György) 

Introitusz 

Ki nyitja meg a betett könyvet?  
Ki szegi meg a töretlen időt?  
Lapozza fel hajnaltól-hajnalig  
emelve és ledöntve lapjait?  

Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni  
ki merészel közülünk? S ki merészel  
a csukott könyv leveles sürüjében,  
ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel?  

És ki nem fél közülünk? Ki ne félne,  
midőn szemét az Isten is lehúnyja,  
és leborúlnak minden angyalok,  
és elsötétűl minden kreatúra?  

A bárány az, ki nem fél közülünk,  
egyedül ő, a bárány, kit megöltek.  
Végigkocog az üvegtengeren  
és trónra száll. És megnyitja a könyvet.

Introitus 

Who, now, shall open the closed book?  
Who shall make the first cut in unbroken  
time? Turning from dawn to dawn,  
lifting the pages and letting them fall. 

Which of us shall dare reach into 
the flames of the Hidden? Who shall dare grope  
among the dense leaves of the sealed book?  
And how shall he dare, with his bare hand? 

Which of us is without fear? Who would not fear  
when even God’s eyes shut 
and all the angels fall flat  
and every creature darkens? 

Among us, only the Lamb has no fear.  
Him alone, the Lamb who was killed.  
And he is jogging along on the sea of glass.  
He climbs up on to the throne. He opens the book. 

SOPRONI JÓZSEF: Prelúdium és fúga – Desz, G, Asz** 
A szerző három prelúdium és fúgája hangzik fel ősbemutatóként a Tizenkét prelúdium és fúga c. sorozatból. A prelúdiumok 
különböző karakterűek; erős kontrasztot képviselnek a fúgákkal szemben. Az utóbbiak barokk ritmikája, hangzásvilága 
– nem tagadva a hagyományokat – élnek a kontrapunktika ismert elemeivel, de nem zárkóznak el ezek tágabb 
értelmezésétől sem. Az alaptonalitás vonzáskörét  tágítva, a barokk ritmika lüktetését újrafogalmazva tiszteleg a szerző 
J. S. Bach hatalmas életműve előtt. A sorozat nem tesz különbséget a dúr és a moll hangnemek között. Ma Baráth András 
előadásában hangzik fel a Desz, G és Asz hangnemű prelúdium és fúga. (Soproni József) 

SEREI ZSOLT: Clar-X 
A mű két klarinétra, Esz-klarinétra, szopránszaxofonra, basszusklarinétra és hárfára íródott; egy 1984-ben íródott zenekari darab 
újragondolt változata. Az eredeti zenekari műben – Calyx (1984) –  egy adott zenei anyag azonos időben történő sokrétegű 
hangzása érdekelt. Ugyanezt a zenei anyagot gondoltam újra, hogy a szólamok redukálásával kiemelhetővé váljék a struktúra 
szólamszerűsége, világos vonalvezetése. A kompozíció az NKA – Artisjus 2013. évi támogatásával készült. (Serei Zsolt) 

VIDOVSZKY LÁSZLÓ: Pastime – a drága idő nyomában* 
A Pastime egy eredetileg négy billentyűs hangszerre írott darab (A drága idő nyomában) kétzongorás változata. Az eredeti mű 
1990-ben, Dukay Barnabás 40. születésnapjára készült. Négyszólamú kánon, ahol az egyes belépések nem csupán az első szólam 
transzpozíciói, hanem transzformációi is. Ily módon a második (harmadik, negyedik) szólam hangközlépései és időtartamai az 
eredeti  értékek megsokszorozásai is egyben: a második szólam nagyszekundokban (egészhangú skála), a harmadik kistercekben stb. 
mozog. A ritmusértékek is megkettőződnek (-háromszorozódnak stb.), így a szólamok közötti egybeesések – szemben a szokásos 
kánonokkal – sohasem ismétlődnek. A szólamok a felhangsor hangközeinek a tükörfordítása szerint lépnek be: 12, 19 és 24 félhang 
távolságra. A művet Ingryd Thorson és Julian Thurber mutatta be a londoni ICA-ban, 1993-ban. (Vidovszky László) 


