
Új Magyar Művek Hangversenyciklusa, IV/1. (2015. november 18., szerda este 7 óra)
MEGYESI SCHWARTZ LÚCIA, SZAKÁCS ILDIKÓ – ének, FÜLEP MÁRK – fuvola, tamtam, nagydob,

PERÉNYI ESZTER – hegedű, MÓRI BEÁTA – cimbalom, SZATZKER ZSANETT – harmonika, GRANIK ANNA,
SARKADI KATALIN, SZABÓ FERENC JÁNOS – zongora, KÓSA GÁBOR – metallofon, VINCZE PÁL – szintetizátor

DERECSKEI ANDRÁS: Négy dal
A négy  dalt  2014–15-ben  írtam magyar  kortárs  költők  verseire,  témái  egy  élet  fontosabb  eseményeit  jelenítik  meg.
Ezekhez a klasszikussá vált zongorakíséretet választottam, ennek megfelelően a jelleget és az arányokat tekintve a német
romantikus hagyományok jegyeit hordozzák magukban. A dalokkal párhuzamosan született – szintén magyar nyelven – az
első, egyfelvonásos operám. Ezek a darabok az elsők, amelyek magyar szövegre íródtak; eddig latin nyelvű kórusműveken
kívül nem volt más vokális kompozícióm. (Derecskei András) – A dalok szövegét l. a túloldalon.

BUJTÁS JÓZSEF: Két darab hegedűre és zongorára
A két hegedűre és zongorára komponált tételem jelentős állomás a pályámon. A két darab egy új irány, egy új zeneszerzői
látásmód, egy immáron új gondolkodás képviselője. Úgy is mondhatnám, az új zeneszerzői irányváltásom reprezentatív
példája  a  két  összetartozó  tétel.  E  helyen  nincs  lehetőség  mindennek  részletes  kifejtésére.  Ez  egy  nagyon  új  hang,
kialakulása hosszadalmas volt; mindez az előzmények alapján válhatott lehetségessé. Természetesen már jó pár új művem
képviselheti az új irányváltást. Tehát egy többdimenziós előrelépés történt az alkotómunkámban, s ez a fontos számomra.
A tételek címei: Álmodozás a csillagok alatt, Fellángoló tüzek a kozmoszban, és utána béke és csend… (Bujtás József)

NÓGRÁDI PÉTER: Változatok egy szlovák népdalra
A Szlovák népdalok című, 2011-ben Szegeden megjelent kötetből való a ma este megidézett népdal, melyet Bartók Béla
jegyzett  le  1916-ban  Zólyom  vármegyében.  Minden  egyes  versszak  az  emberi  lét  egy-egy  évtizedét  jeleníti  meg.
A dalciklus felépítése: 1. dal (quasi thema) „Amikor húsz voltam”, 2–6. dal (5 variáció). Az egyes dalokban a variáció elve
–  a  hagyományostól  eltérően  –  csak  a  zongoraszólamban  érvényesül,  az  énekszólamban  nem.  A dalok  többsége  a
homofónia jegyében fogant – a 3. variációt kivéve. Itt az énekhang és a zongora basszusa terckánonban halad. Szövegek:
Amikor húsz voltam, nekem nyílt a világ, a világ nekem nyílt, mint mezőn a virág. (20) / És a huszadiktól a harmincig
értem,  akkor  az  arcom  virágjába  szökkent.  (30)  /  A harmincadiktól  negyvenig  jutottam,  és  a  csontjaimban  valami
megroppant. (40) / A negyvenediktől az ötven jött nekem; mondjátok, az arcom mitől lett idegen? (50) / Ötvenedik után
hatvan következik, abba még a haj is belefehéredik.(60) / És a hatvan után beköszönt a hetven, a láb már nem dobog,
ha lép is, csak csendben. (70) (Vörös István fordítása) (Nógrádi Péter)

SÁRY LÁSZLÓ: Niagara* (1992, fuvolára, nagydobra és tamtamra)
A darab létrejöttét egy véletlen esemény segítette. Varga Bálint – a Zeneműkiadó akkori munkatársa – kért, írnék-e egy
szólódarabot Robert Aitken kanadai fuvolaművésznek. Ez a felkérés nagyon jó időben érkezett  hozzám. Pár hónappal
azelőtt – 1991 őszén – jártam a Niagaránál, hallgattam a hatalmas vízesés hangját, amely zengett, zúgott, énekelt és táncolt
előttem. Ez a hangzás a fuvola, a nagydob és a tamtam különleges hangszínét és hangzását idézte fel bennem. A „nagy víz”
monumentalitása és törékenysége maradandó élményt jelentett számomra.
A darab előadója Fülep Márk fuvolaművész. (Sáry László)

MAROS MIKLÓS: Impressions* (cimbalomra és harmonikára)
Mindig  érdekeltek  azok  az  együttesek,  amelyeknek  az  összetétele  különleges  és  szokatlan  hangszín-kombinációkkal
gyarapítja a szokásos színskálát. Sok ilyen darabot írtam, és a mai napig is gyakran keresnek fel együttesek, akik új műveket
szeretnének. Az ilyen új terület mindig izgalmas, hiszen nincs sok összehasonlítási lehetőség, még ha a hangszerek, jelen
esetben a cimbalom és a harmonika, külön-külön régi ismerősök is. Sajátosságaikat, mint a puha cimbalomhangzást vagy a
harmonika erős ékezeteit nyilván megtaláljuk a darabban, de szívesebben kerestem azokat a lehetőségeket, amikor a két
hangszer úgy közeledik egymáshoz,  hogy néha alig  érzékelhető,  hogy milyen módon keletkezett  a  hangzás.  A darab
különböző  részekből  áll:  ezek  megszakítás  nélkül  követik  egymást.  Az  első  rész  karakterében  lassú,  hangzatok
felbontásával  írja  be  a  hangzó  felületet;  ez  a  harmóniák  játéka.  Kétszer  két  hármashangzatból  áll  a  hangkészlet,
ezek hangjai egy oktávon belül a kromatikus skálát teszik ki. A harmóniavilág és a dallamanyag is ezekből keletkezik.
Ezzel kontrasztál egy ritmikus anyag. Egy lassú, korálszerű rész kerekíti le a 8 perces kompozíciót. (Maros Miklós)

KÓSA GÁBOR: IV. szonáta a Kósa-hangrendszerben
Ez egy teljesen klasszikus szonáta három tételben. A különös mindössze az, hogy a hangmagasságok nem a megszokottak.
Új hangrendszerem változatos története évtizedekre nyúlik vissza. Matematikai alapokról indultam, végül megtaláltam
hangrendszerem funkciós-tonális lehetőségeit, ez pedig arra inspirált, hogy ezt minél közvetlenebbül mutassam be. Ezért
olyan zeneszerzői eljárást és stílust választottam, amely erre a legalkalmasabb. Több év termésének bemutatásával el vagyok
maradva, miután szintetizátor helyett  akusztikus hangszereken tartom előadásukat megfelelőnek. Csakhogy a meglévő
hangszereken nem lehet  más hangrendszerben játszani;  ehhez külön hangszert  kell  építeni.  A közelmúltban elkészült
különleges  metallofonom  (vibrafonhoz  hasonló  ütőhangszer),  amely  a  felső  három  szólam  bemutatására  alkalmas.
A speciális basszushangszert még nem tudtam elkészíttetni (terveim szerint ez háromhúrú speciális basszusgamba lesz),
ezért ez még szintetizátoron hangzik fel. Néhány további gondolatot megtalálnak a Parlando internetes folyóirat honlapján:
www.parlando.hu/2015/2015-1/KosaGabor-Gondolatok.htm  (Kósa Gábor)

A koncertsorozat valamennyi műsorszáma ősbemutató, kivéve: * magyarországi bemutató



Derecskei András Négy dalához tartozó szövegek

Vass Csaba: Születés

Fellobban bennem az élet gyönge lángja,

Bár még aprócska, de egyre jobban lobog,

Az élni akarás sírásként felzokog,

Akár föld mélyéről a perzselő láva.

Tüdőm megtelik éltető levegővel,

Csöppnyi testemet meghódítja az élet,

De közben a fájdalom is vadul éget,

S világra küzdöm magam ősi erővel.

Úgy üvöltök, mintha gonosz szörnyet látnék,

Félek, de fölém hajol egy kedves árnyék,

S körülölel édesanyám óvó karja.

Kicsiny szívem a félelemtől még dadog,

De érzem, hogy mostmár biztonságban vagyok,

És megnyugszom lassan az altatódalra.

Molnár Renáta: Szívem

Üres

hiánynak hiánya,

hiába.

Hajnal

váratlant várom,

álom.

Kép

mered falon,

hagyom.

Emlék

hever földön,

őrzöm

Szívem

pohárba töltöm,

töltöm.

Sylvester Anita: Ringató

Hosszú volt a nap, add kezed

Hajtsd le ölembe a fejed

Simítom lágyan homlokod

Feküdj csak csendesen velem

Hallgasd, mint dalom dúdolom

Arról szól, hogy aki szeret

Az másképp többé nem tehet

Az élet bármi bajt hozzon

Megtart téged a kegyelem

Bár bánat is ostorozzon

Ha elveszejt is a világ

És fájdalmad égre kiált

Ott leszek örökké veled

Kezemben nyílik a virág

Kelyhében ott a szeretet

Sz. Pál-Kutas Orsolya: Elmúlás

Múlik az idő,

De nem ereszt,

Magához láncol,

Ölébe vesz.

Simogat lágyan

Az őszi szél,

Az elmúlásról

Szépet mesél.

Égen szikrázó

Csillagsereg,

Fényük szelíden

Meg-megremeg,

S bánatos tóban

Önmagát csodálva,

Könnyharmatot szór

Végtelen világra.


