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Sándor Balázs és Sutyák Judit sikere Olaszországban

ért el, Senior kategóriában pedig Sutyák Judit MA I. 
hallgató (tanára Szatmári Zsolt) nyerte el a II. díjat – 
első helyezést ebben a korcsoportban nem adott ki a 
zsűri.

Forrás: zeneakademia.hu

Életrajzi könyv Fricsay Ferencről

100 éve született a világhírű karmester, egyetemünk 
egykori kiválósága, Fricsay Ferenc. Az ő emléke előtt 
tisztelegtek a nemrég megjelent életrajzi könyvvel és 
az Operaház kerengőjében felavatott szoborral. A zse-
niális dirigens karrierjét a Zeneakadémián kezdte, ahol 
többek közt Bartók Bélától, Kodály Zoltántól és Wei-
ner Leótól vett órákat. A magyar zenét és művészeket 
népszerűsítette nemzetközi útjain: rendkívül sokat tett 
azért, hogy a hazai zeneszerzők műveit minél többször 
műsorra tűzzék, s minél több magyar szólista kapjon 
külföldön is lehetőséget.

Karczag Márton, az életrajz írója így nyilatkozott 
Fricsay életpályájáról: „Döbbenetes munkabírása volt, 
rendkívül intenzíven dolgozott, mintha érezte volna, 
milyen rövidre van szabva az ideje.” A biográfián kívül, 
a karmester mű-, koncert- és lemezjegyzéke mellett, 
Ókovács Szilveszter összeállította a mester lemeznap-
lóját, azaz a karmester lemezfelvételeihez fűzött gon-
dolatait is. Egyebek mellett helyet kapott a kötetben 

Szilveszter Presserrel, Karácsonnyal és az Amadindával

nem új keletű, először 1989. június 2-án léptek fel a 
Drum Street Blues bemutatója alkalmából, szintén a 
Zeneakadémián: a darabot Presser Gábor kifejezetten 
az ütőegyüttesnek komponálta.

A koncert második felében saját szerzeményeket ad-
nak majd elő, s LGT-dalok is elhangzanak az erre az 
alkalomra készült speciális hangszerelésben.

Forrás: Fidelio/MTI

Hétévi Müpás „vendégszereplés” után újra a Zeneaka-
démián tartja szilveszteri koncertjét Presser Gábor és 
az Amadinda. Az ütőegyüttes vezetője és egyetemünk 
tanára, Rácz Zoltán nyilatkozata szerint a műsor felépí-
tését illetően a hagyományt követik majd. Az est első 
felében Bach-művek lesznek hallhatóak különleges 
átiratban az Amadinda előadásában, éjfél után pedig 
csatlakozik az együtteshez Presser Gábor és az idei 
koncert vendége, Karácsony János, aki legutóbbi közös 
zeneakadémiai szilveszterükön, 2006-ban is partnerük 
volt. Az Amadinda és a két zenész együttműködése 

Fricsay Ferenc (forrás: mno.hu)

A Carlinói Nemzetközi Klarinétverseny két díjat is 
tartogatott a Zeneakadémia hallgatói számára. Az 
október 26-án véget érő megmérettetésen Junior B 
kategóriában Sándor Balázs BA II. évfolyamos hallgató 
(Szatmári Zsolt és Pálfi Csaba növendéke) II. helyezést 

Fricsay Mozartról és Bartókról című, 1962-ben megje-
lent saját írása, továbbá Csobádi Péter és Palló Imre 
visszaemlékezései.

Forrás: Fidelio / MTI
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A Zeneakadémia szövetségesei az újítás szellemében

kon túl ívelő hatása is lehet. Az órákon az eddigiekkel 
ellentétben nem az elméleti ismeretek elsajátítására 
tevődik a hangsúly, hanem az aktív zenei tevékenysé-
gen keresztül megvalósuló személyiségfejlesztésre.

A foglalkozásokon kulcsszerepet kapnak a mozgás sok-
féle lehetőségével elmélyített zenetanulási technikák, 
az eddig is központi szerepet kapó éneklés mellett elő-
térbe kerül az aktív zenehallgatás és az alkotói kész-
ségek fejlesztése. Az új programba bevontak olyan, a 
kodályi pedagógia rendszerébe szervesen illeszthető 
progresszív módszereket, mint a Kokas-pedagógia, 
valamint a Gonda Jánostól és Sáry Lászlótól származó 
improvizációs ötletek és gyakorlatok.

Forrás: MTI

A Kodály-koncepció gyakorlati megújítását tűzte ki 
célul egyetemünk, mikor a Városmajori Gimnázium 
és Kós Károly Általános Iskolával, valamint a Város-
major utcai Óvodával lépett stratégiai szövetségre.  
A bemutató foglalkozások utáni nyilatkozatában Vigh 
Andrea rektorasszony elmondta, hogy a program 
egyik kulcseleme az óvodától érettségiig tartó folya-
matos zenei képzés, a másik a módszer megújítása 
a modern technológiák segítségével. Lényeges elem 
még a mozgás, a mozgásalapú ritmusgyakorlatok  
bevonása a zenepedagógia eszköztárába. 

A Kodály Intézet felügyelete alatt, szeptember 1-jén 
elindult városmajori programra épülve kialakulhat egy 
hazai és nemzetközi módszertani tudásközpont, vala-
mint egy Kodály nevét viselő szakkollégium is, így a 
projektnek nemcsak magyarországi, hanem a határo-

Presser Gábor és az Amadinda (forrás: jegy.hu)
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BG5
 
Az előző számban Branford Marsalis koncertjét aján-
lottam, ahol Négy csávó dalokat játszik (Four MFs 
Playin’ Tunes) címmel mutatkoztak be a közönségnek. 
Aki ott volt, gondolom, levonta a tanulságot, volt mit 
megfontolni az est után. Most pedig bemutatom a ze-
nekart, ahol öt csávó játszik dalokat. Sokkal közelebb 
vannak hozzánk, egy országban élünk, egy városban 
tevékenykedünk, sőt egy egyetemre járunk velük.

A BG5, tehát a Bille Gergő Quintet egy frissen induló 
zenekar, mely azt hiszem, nagyon is érdemes a bemu-
tatásra. Bille Gergő trombitás, szárnykürtös vezetése 
alatt tevékenykedik az együttes, az ő kompozícióit és 
hangszereléseit játszva. Elmondása szerint nem tart-
ja magát nagy újítónak, de tisztelve a hagyományokat 
folyamatosan gazdagítja formanyelvét, így a zenekar 
repertoárja igen változatos. Hallhatunk tőlük swinget, 
groove-ot, afro cubant és avantgard jazzt is. Törek-
szenek a műhelymunkára, a közös alkotásra, ami azt 
eredményezi, hogy nem egy ember köré csoportosul a 
zenekar, hanem egyenrangú tagokként zenélnek.

Bille Gergő trombitál és szárnykürtön játszik, Almássy 
Márton tenorszaxofonozik, Bécsy Bence gitározik, 
Miskolczi Márk bőgőzik, valamint Szabó Sipos Ágoston 
dobol.
Ahol pedig hallhatjuk őket: Művészetek Palotája,  
Zászlótér – január 13.; Budapest Jazz Club – január 26.

Vikukel Dániel

AJÁNLÓ

Pál István (forrás: feol.hu)

mellett nőtt bele. Tőle tanulta a „kecskebőr szelídítést” 
is, meg a furulyázást. A furulyát legeltetés közben is 
előkapta, ha az álmot akarta elűzni a szeméből, „mert 
egy rendes pásztor, ha meg akarja a jószágot pontosan 
őrizni, ha áll, egész ember. Ha leül, már csak félem-
ber, ha lefekszik, akkor már nem ember.” Ha több ideje 
volt, a nyáj mellett üldögélve új hangszereket faragott, 
ha teleltetni kellett az állatokat, jutott idő tánc alá mu-
zsikálásra is.

A II. világháborút végigküzdő Pista bácsinak élete al-
konyán még a háborúnál is nagyobb szörnyűséggel 
kellett szembenéznie; pár év leforgása alatt veszítette 
el feleségét és két felnőtt fiát. Akkor „kihaltak szívéből 
a nóták”. Pár lelkes táncházas zenész és táncos unszo-
lásának köszönhetjük, hogy ezek mégis előkerültek, 
s általuk ez a szívós öregember új életcélt nyerhetett 
magának. 1992 óta Pista bácsi rendületlenül tanít, sze-
repel. Háború és gyász után, 96. évében bordatöréssel 
kell megküzdenie. Most végre tanítványai és tisztelői is 
tehetnek érte valamit: december 11-én jótékonysági 
koncertet adnak felépüléséért. Jó alkalom lesz ez arra, 
hogy a ritkábban hallható dudás, furulyás népzené-
ben, a pásztorvilág zenei életének jellemző dallamai-
ban gyönyörködhessünk.

Tatai Lilla

Jótékonysági koncert Pál István,  
az utolsó élő magyar dudás 
megsegítésére
2014. december 11., 19 óra

Hagyományok Háza

 
A népzene tanszék hallgatóinak biztosan nem kell be-
mutatni Pál Pista bácsit, az utolsó népi pásztor dudást, 
furulyást, énekest. Ám a többieknek sem árt, ha meg-
ismerkednek ezzel a nem mindennapi emberrel.

Pál Pista bácsi gulyás apától, kanász anyától született 
1919-ben a Nógrád megyei Kétbodonyban, de ő maga 
már juhászként ment nyugdíjba az Állami Gazdaság-
ból. Az állatok terelésének mesterségébe édesapja 
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fotó: Balázs Zsolt

Balázs Zsolt: 
DARSANA – Közelebb a valósághoz

A fotográfia és a keleti kultúra iránt érdeklődőknek egyaránt érdemes ellátogatniuk a novemberben nyílt 

DARSANA című kiállításra. A tárlat címe a dris (mongolul gyökér) szóból ered, a darsana pedig egyfajta látásmó-

dot képvisel, megtapasztalás lehetne a magyar megfelelője. Balázs Zsolt képein – a képzőművészet más ágaira 

utaló allúziókkal játszva – a szimbiózis, a formák és terek, stílusok ötvözete áll a művészi koncepció központjában.  

A Hadik Kávéház 2014. november 4-től 2015. január 4-ig várja az érdeklődőket időszaki kiállítására.
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Klasszikusok fókuszban

Ha igényes szórakozásra vágytok és felidéznétek a Római Birodalom hajnalának brutalitását, a Vígszínházban a he-

lyetek. Alföldi Róbert rendezésében december 5-től látható a Julius Caesar, Hegedűs D. Gézával a címszerepben; 

Octaviust Varju Kálmán, Marcus Aureliust Stohl András, Marcus Brutust László Zsolt játssza.

Tasnádi Réka

Julius Caesar (fotó: Dömölky Dániel)
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forrás: artiq.hu

Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni  
(forrás: elismondom.wordpress.com)

Rembrandt és a hollandok 

Csodálatos világba enged bepillantást a Szépművésze-
ti Múzeum október 31-én megnyílt tárlata. A Remb-
randt és a holland „arany évszázad” mesterei című ki-
állítás az európai kultúra egyik virágkorát, a 17. századi 
holland festészetet mutatja be, közel 100 művész több 
mint 170 alkotásán keresztül. Az „arany évszázad” ki-
alakulását a kor történelmi fordulatai tették lehetővé. 
Miután a 17. század közepére a németalföldi területek 
kivívták függetlenségüket a spanyol fennhatósággal 
szemben, a holland polgárság átvette az irányítást a 
városok és a kereskedelem felett; ennek köszönhető-
en látványosan emelkedett az életszínvonal és jelen-
tősen gyarapodott a festménymegrendelések száma 
is. Rengeteg portré készült például az újonnan kiala-
kult patrícius réteg számára, amelyeken minden apró 
részlet (ruha színe, medál felirata) jellemzi valamilyen 
szempontból a kép alanyát. Külön élmény a kihelye-
zett tájékoztató táblák segítségével felfedezni egy-egy 
ilyen rejtett utalást. A tárlat színvonalát csak tovább 
emeli a gondosan összeválogatott húsz Rembrandt-
kép (köztük leghíresebb önarcképe is), amelyekből 
kirajzolódik a látogatók előtt a művész életpályája.  
A nagyszabású kiállításon mindenki megtalálhatja a 
számára legkedvesebb tematikát – a portrék mellett 
számos életkép, csendélet, tájkép, vallási vagy törté-
nelmi tematikájú és allegorikus festmény is megte-
kinthető. Belenézni egy-egy több száz évvel ezelőtt élt 
ember szemébe, állni egy tájkép előtt, miközben majd-
nem érzed a napsugarak melegét az arcodon, vagy 
akár egy 17. századi földgömb körül sétálni – csak né-
hány azokból az élményekből, amelyekkel ezen a tárla-
ton találkozhatsz. A kiállítás február 15-ig látogatható.

„Hogy megmaradjon, ami Miklóssal 
történt”

December végén jelenik meg két kötetben Radnóti 
Miklósné Gyarmati Fanni naplója a Jaffa Kiadónál. A 
kötetek szerkesztője és gondozója Ferencz Győző iro-
dalomtörténész, aki évekkel ezelőtt elsőként szerzett 
tudomást a naplófüzetek létezéséről – véletlenül. 
Gyarmati Fanni 1926-ban, 14 évesen ismerte meg az 
akkor 17 éves Radnóti Miklóst. Ugyanoda jártak mate-
matika korrepetálásra. Radnóti mindent megtett, hogy 
beférkőzzön a lány szívébe: 18 évesnek mondta magát, 
elcserélte a ceruzáikat, hogy következő alkalommal le-
gyen ürügye megszólítani… Majdnem egy évtizeddel 
később, 1935-ben végül házasságot kötöttek. Fanni 
ugyanebben az évben kezdett naplót vezetni, eleinte 
azzal a céllal, hogy öregségükre könnyedén felidéz-
hessék a múltat. Tizenkét éven át, szinte napi rend-
szerességgel, gyorsírással rögzítette az őt körülvevő 
eseményeket, egészen 1946 szeptemberéig. Férjének 
exhumálása és újratemetése volt az utolsó bejegyzés. 
A napló betekintést enged a Radnóti házaspár hét-
köznapjaiba, társasági életébe és nem utolsó sorban 
egyedi látószögből tárja elénk a korabeli történelmi és 
irodalmi helyzetet. Közben kirajzolódnak előttünk egy 
fiatal, dolgozó nő mindennapjai is, aki egyben volt fér-
jének legnagyobb rajongója és kritikusa. Izgalmas ol-
vasmánynak ígérkezik, érdemes figyelni, mikor jelenik 
meg a napló a könyvesboltok polcain.

Lakatos Zsuzsanna
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2014. november 11-én tartotta a Szenátus soron  
következő ülését. A meghirdetett napirendhez képest 
Vigh Andrea rektorasszony más sorrendet javasolt, 
melyet a tagok egyhangúlag elfogadtak.

Az első napirendi pontban a 2015/2016. tanév ön-
költségeiről szóló szenátusi határozat újonnan meg-
hirdetett képzésekkel kapcsolatos kiegészítésére ke-
rült sor. Mivel minden szakon egységes az önköltség 
mértéke, ezért ezeknél az új képzéseknél is a már  
megszokott összegeket fogadta el a Szenátus.

A második napirendi pontban Kutnyánszky Csaba 
rektorhelyettes számolt be a Doktori Iskola tanári 
névsorának felülvizsgálatáról, és arról, hogy frissíteni  
kell a törzstagok listáját egy központi rendszerben. 
A listák a doktori szabályzat mellékletét képezik,  
a szavazás teljes egyetértéssel zárult.

A harmadik napirendi pontban a rektorasszony adott 
tájékoztatást a kancellári rendszerről. Összesen nyolc 
intézmény nem kapott kancellárt, köztük egyetemünk 
sem. November 7-én új pályázatot írtak ki, melyet 
november 27-ig lehetett benyújtani. A hírek szerint  
január 1-től minden egyetemen lesz kancellár.

A negyedik napirendi pont-
ban Vigh Andrea ismertette 
a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem, valamint a 
Városmajori Gimnázium és 
Kós Károly Általános Iskola 
által tervezett Kodály Minta-
iskola projektet. A nagy nyil-
vánosságot kapott program 
– melyben Egyetemünk ki-
váló oktatói is részt vesznek 
– óvodás kortól egészen 18  
éves korig fogja át az ének-
zene oktatást.

Az ötödik napirendi pontban ismét a rektorasszony 
tájékoztatóját hallhattuk, ezúttal a zenekari projekt-
ről. A zenekar első projektszerű koncertje november 
23-án volt, melyet Kocsis Zoltán vezényelt. Nagy előre-
lépés, hogy a zenekar támogatást kapott egy banktól,  
így már felvételizni kell, és ki is lehet esni a munkából. 

A hatodik napirendi pontban az elméleti oktatás meg-
újításáról esett szó. A tavalyi felvételik után felmérték 
a Konzervatórium és a Zeneakadémia közötti kapcsolat 
gyenge pontjait, amelyeken érdemes javítani. Elsőként 
kidolgoztak egy nagyon tudatos, lépésről lépésre hala-
dó elméleti oktatási rendszert, valamint az egyetemi 
felvételi követelményrendszert is módosították.

Az egyebek napirendi pontban Kocsis Géza számolt be 
arról, hogy a könyvtár január 12-től három héten át 
zárva lesz a költözés miatt. Kéri, hogy mindenki jelezze 
előre kottaigényét. Beszámolt arról is, hogy az OTDK 
versenyre 14 hallgató jelentkezett, a házi fordulót 
november 20-án tartották meg a Régi Zeneakadémia 
Kamaratermében.

Nász Renáta

A Szenátus novemberi üléséről

Fonó Budai Zeneház • 1116 Budapest, Sztregova u. 3. • Tel: 206-5300 • www.fono.hu

dec. 26. � Parno Graszt karácsony
dec. 27. � Csík János 50
 ünnepi lemezbemutató koncert
dec. 28. � Csemer Boglárka „Boggie”
         - Sinha Róbert duó 
 Szatmári Juli és zenekara 
 Pátkai Rozina Quartet
dec. 29. � Palya Bea: Nő 
 Szeder, Dresch Quartet
dec. 30. � Ami belefér: Jazz előszilveszter  
 Road Six Sax, East Gipsy Band,  
 Ninagram, Snétberger Zenei  
 Tehetség Központ tanítványai, 
 Barabás Lőrinc Trió
dec. 31. � Folk Szilveszter 
 Muzsikál: Téka, Csángálló

Ami belefér!
             Fonó év vége

F o n ó  B u d a i  Z e n e h á z      D e c e m b e r
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Carelli Gábor (eredeti nevén Krausz Gábor) egyik 
emlékezetes alakítása volt Gaetano Donizetti 
Lammermoori Lucia című operájának Edgarja, aki a 
harmadik felvonás végén öngyilkosságot követ el.  
A színpadokon hasonló jelenetek esetén használatos 
összecsukható tőr könnyen csődöt mondhat, ezért 
Carelli vett magának egy játékboltban kapható gumi-
tőrt. Az ezüstös élű és fekete markolatú tőr igazi fő-
nyereménynek tűnt, a tenorista úgy érezte, ennek a 
szerzeménynek jó hasznát fogja még venni. Elérkezett 
az opera nagy pillanata, a Metropolitanbeli előadáson 
Carelli leszúrta magát a gumitőrrel, becsukta a sze-
mét, és térdre esett a színpadon. Érzése szerint igen 
élethűre sikerült az alakítás, így el sem tudta képzelni, 
mi lehet az oka a nézőtérről felhangzó kuncogásnak. 
Később tudta csak meg, hogy mikor elejtette a gyilkos 
fegyvert, az komikus hatást keltve, gumilabdaként pat-
togni kezdett a színpadon.

Carelli egy másik emlékezetes élménye szintén Doni-
zetti e tragikus operájához kötődik. Budapesti vendég-
szereplése alkalmával az énekes partnere Gyurkovics 
Mária volt, az előadást Fricsay Ferenc vezényelte. Ed-
gar szerepét Olaszországban tanulta be Carelli, ezért a 
budapesti előadáson ő olasz nyelven énekelt, a többi 
szereplő pedig magyarul. Belépője egy hosszú recitati-
vo, melyben elmondja Luciának, hogy búcsúzni jött, és 
elhagyja ezt a vidéket. Az eredeti szöveg szerint ezután 
Lucia a „Che dici?” („Mit mondasz?”) kérdéssel reagál. 
Gyurkovics Mária az előadáson az olasz recitativo után 
ékes magyarsággal megkérdezte a tenoristát: „Mit 
mondasz?” A közönség óriási nevetésben tört ki, még 
a karmesternek is csorogtak a könnyei: hát persze, 
hogy Lucia nem érti, ha Edgar idegen nyelven beszél 
hozzá. Az esemény hatására a következő előadásokon 
a szöveget megváltoztatták.

Ismét eljött a december, a Mikulás; közeledik a karácsony, és vele együtt a Jézuska. Ők is megjelennek – ha 
csupán rövid említés erejéig is – az alábbi anekdotákban. E havi rovatunkból kiderül, milyen hasznos szín-
padi kellékkel ajándékozta meg magát Carelli Gábor, hogyan hozta közelebb a zenéhez Móricz Zsigmondot 
a Messiás, és hogyan érzékelt láthatatlan Mikulásokat Babits Mihály felesége, Török Sophie élete első és  
egyetlen interjúkészítése után.

Ozsvárt Viktória

Balassa Imre, a század első felének neves zene- és szí-
nikritikusa hasonlóan vicces operaelőadásról számolt 
be. A Várszínházban a Hunyadi Lászlót játszották. 

A színház nézőtere, Balassa Imre visszaemlékezése 
szerint, nagyon emlékeztetett egy régi német kisfe-
jedelemség udvari színházára. A földszinten főként a 
városi polgárság foglalt helyet, boltosok, tisztviselők, 
katonatisztek. Általában német nyelven beszélgettek 
egymással. Hunyadi László áriája alatt valaki hangosan 
tüsszentett, mire a nézőtér egyik távoli pontjáról fel-
hangzott: „Prosit, prosit, Herr Daxelmeyer!”

Balassa Imre baráti viszonyt ápolt Móricz Zsigmond-
dal, hetente találkoztak a Leányfalu felé tartó komp 
fedélzetén és gyakran írótársaságban is. Egyik este 
Balassa éppen búcsúzkodott a klubban, mire Móricz 
Zsigmond megkérdezte, hova siet annyira.
– Hangversenyre! – válaszolt Balassa.
Móricz szeme tágra nyílt:
– Hangversenyre? Minek?
Móricz nem volt zenekedvelő, sem hangversenyre, 
sem operába nem járt. Balassának egyszer mégiscsak 
sikerült elcsábítania őt Händel Messiásának előadásá-
ra, ami nagy hatást gyakorolt a neves íróra.

Babits Mihály felesége, Török Sophie, feljegyzé-
sei tanúsága szerint, figyelemmel kísérte Bartók  
tevékenységeit:
„[1936] Febr. 18-án este Mihállyal és Praháccsal a Vi-
gadó Liszt-estjén, Bartók zongorázta a Totentanzot. 
Személyesen adtam át a Nyugat levonatát, beszél-
gettünk, hogy székfoglalója alatt többen morog-
tak. Aktatáskájában váltóing és szürke szvetter volt, 
amire szüksége is lehetett, mert a vad zongorajáték  
gyöngéd fizikumát nagyon izzasztotta.”
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Az írónő bizonyára megtisztelőnek érezte a lehetősé-
get, hogy néhány hónap múlva interjút készíthetett a 
zeneszerzővel. Kosztolányi tíz évvel korábbi interjúján 
kívül ez az egyetlen magyar író által készített beszél-
getés Bartókkal. Az interjú Bartók 1936. novemberi 
törökországi gyűjtőútja után készült, Török Sophie  
„női aprólékossággal fűszerezett megfigyeléseket ad 
Bartók Béla otthonáról, közvetlen magatartásáról”. 
Érdekes apróságokról is kérdezte a komponistát. Szóba 
került például, hogy milyen Törökországban a közleke-
dés:
„– Hát különféle. Részben vasút, aztán szekér. Még az 
az ötlet is felmerült, hogy lóháton menjek – dehát –, és 
mosolyogva legyint.
– Tél lévén, aránylag közel értük őket, kényelmeseb-
ben, mintha hegyi tanyáikra kellett volna utánuk men-
nünk. Én annál is inkább hozzájárultam, hogy éppen 

ezekhez a törzsekhez menjünk, mert 
Adana szubtropikus vidéken fekszik, 
csodálatos növényzet, pálma- és ba-
nánfák közt vitt az utunk. (Hát ezt már 
színezze ki maga – mondja Bartók –,  
aki nem hajlandó lírai témánál elidőz-
ni.)”

Török Sophie végül így összegezi benyo-
másait:
„Bartók otthonának légköre naiv áhítat-
tal tölt el, s alig tudom benyomásaimban 
a lírait a lényegestől megkülönböztetni. 
Hangjának nyugodt tárgyilagossága 
nem igazít el, egy csepp emelkedés sem 
jellemzi hangsúlyában, hogy most fon-
tos dologról beszél, ő még a legnagyobb 
szenzációról is hűvös objektivitással  
szólna… […]
 Ezeket gondolom összevissza, 
míg átmegyek a kerten. Persze, ezek 
csak szavak, s tudom, a hátam mögöt-
ti magányos ház lakója nem szereti a 
szavakat. A kapunál bozontos kis puliku-
tya dobál rám mérges fenyegetéseket.  
A völgyből felszállt a köd, egészen a 

kerítés melléig hömpölyögve. Fehér párában lépege-
tek az autóbusz felé, – a csendes utcákon láthatatlan  
Mikulások kocognak.”

Források:
Balassa Imre: Nyolc évtized vándorútján. 
Budapest: Magvető Kiadó, 1976.

Carelli Gábor: Utam a Metropolitanbe. 
Budapest: Zeneműkiadó, 1979.

Gál István: Babits és Bartók, in: Bartóktól Radnótiig. 
Budapest: Magvető Kiadó, 1973. 64–93.

Gál István: Bartók nyilatkozata Babitsnénak törökor-
szági útjáról, Muzsika, 1969. március, XII/3. 10–12.

Chelemen Paula karikatúrája
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 (fotó: Handler Bálint)

Vigh Andrea Liszt-díjas hárfaművész, a Zeneakadé-
mia rektorasszonya hívta életre. A művésznő a ka-
maraművek előadásában vett részt, míg tanítványai, 
Razvaljajeva Anasztázia és Farkas Mira szólistaként 
léptek színpadra. A hangversenyen közreműködtek 
a Zeneakadémia további tanárai és hallgatói is: Er-
nyei László harmonikaművész, Kruppa Bálint hege-
dű, Krähling Dániel brácsa, Fejérvári János cselló és 
Csabay Domonkos zongora szakos hallgatók. Jelentő-
sen hozzájárult még a hangverseny sikeréhez Megyesi 
Schwartz Lúcia énekművész és a Liszt-díjas Gráf Zsu-
zsanna által vezetett Angelica Leánykar is.

Liszt nem a hárfára komponált művei miatt vált a ze-
netörténet héroszává, szólóművel nem is gyarapította 
a repertoárt. Annak ellenére sem, hogy Szent Cecília 
hangszere ifjú korától kezdve kedves volt számára. 
„Igen, rajongok a hárfáért – nyilatkozta 1883 júliusá-

ban egy amerikai tanítványának, Carl Lachmundnak –, 
és fiatalabb éveimben el is kezdtem rajta tanulni, de 
a bosszantó pedálok rengeteg gyakorlást igényelnek. 
Csak kevés időt tudtam rászánni, szóval felhagytam 
vele.” Nem csak ez az idős korában tett megjegyzés, 
de az összes ez irányú megnyilatkozása a hangszer 
iránti szimpátiájáról tanúskodik. Liszt hárfa iránti ér-
deklődésében a kor nagy virtuózaival való személyes 
ismeretsége is közrejátszott. Az 1840-es évek elején 
közeli kapcsolatba került a század egyik legnagyobb 
hárfaművészével, Elias Parish Alvars-szal, aki több je-
lentősebb művét, Weber Oberonjára írott Fantáziáját, 
valamint g-moll zongoraversenyét is neki ajánlotta. 
Liszt továbbá nagy megbecsüléssel viseltetett olyan 
hárfások iránt, mint Rosalie Spohr, a zeneszerző és kar-
mester Louis Spohr unokahúga, Wilhelm Posse, vagy 
weimari zenekarának kiválósága, Jeanne Eyth Pohl. S 
bár igaz, hogy Lisztet nem ihlette a hárfa szólómű írá-

A második találkozás Liszttel
Liszt és a hárfa – ezt az alcímet kapta a Liszt Ferenc Társaság és a Zeneakadémia közös, Találkozások Liszt  
Ferenccel című koncertsorozatának második hangversenye, melyre a Régi Zeneakadémián került sor november 
5-én. A sorozat első hangversenye után, amelyen a zeneszerző vallásos zongoraművei közül hallhattunk válo-
gatást, ezúttal Liszt ritkán játszott, hárfára írt műveivel ismerkedhetett meg a nagyközönség. A hangversenyt  
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sára, számos kamaradarabban, zsoltárfeldolgozásban, 
szimfonikus műben figyelhetünk fel a hárfa érzékeny, 
találó felhasználására. Ezekből kaptunk igazán színvo-
nalas ízelítőt a zeneakadémiai hangversenyen.

Nagy kihívást jelenthetett a koncert műsorának össze-
állítása, hiszen maga a bemutatásra szánt repertoár 
nagyon eltérő apparátusú darabokat foglal magában. 
Ráadásul, mivel a hangverseny helyszínéül szolgáló 
kamaraterem befogadóképessége igencsak korláto-
zott, a darabok többségét kitevő szimfonikus művek 
előadása szóba sem jöhetett. Az egyetlen lehetséges 
megoldást a rendelkezésre álló átiratok jelentették, s 
ily módon, bár csorbult formában, de közelebb kerül-
hetett a közönség Liszt művészetének ezen kevésbé 
ismert oldalához.

A hangverseny első felében négy, eredetileg zongorá-
ra komponált mű került bemutatásra. A híres hárfások 
(Henriette René, Dominique Piana) átiratában felcsen-
dülő darabokat Razvaljajeva Anasztázia, valamint Far-
kas Mira rendkívül muzikális előadásában ismerhettük 
meg. Elhangzott többek között a Le rossignol, három 
részlet a Karácsonyfa ciklusból és Arcadelt Ave Mari-
ájának Liszt-féle átdolgozása. A legnagyobb élményt 
a Consolations harmadik darabjának (Lento placido) 
Farkas Mira-féle interpretálása nyújtotta, amely kife-
jezésbeli gazdagságával a hangverseny egyik fénypont-
jává tette a mű elhangzását. Nagyszerű lemezfelvételei 
ismeretében szívesen meghallgattam volna Vigh And-
reát szólistaként is, ő azonban az este folyamán a hár-
fának kisebb szerepet adó kamaraművek előadásában 
vett részt. Igaz, a hangverseny második felében kizáró-
lag ilyen darabok kerültek sorra. Vigh Andrea és Me-
gyesi Schwartz Lúcia érett előadásában két Liszt-dalt 
halhattunk (Du bist wie eine Blume, Wieder möcht’ ich 

dir begegnen). Az énekesnő igazán könnyedén bánt 
telt, szép tónusú hangjával, s ez – kiegészülve Vigh 
Andrea érzékeny hárfa-kíséretével – kitűnő előadást 
eredményezett.

Ettől a ponttól kezdve a hárfa egyre inkább háttérbe 
szorult. A Faust-szimfónia Gretchen-tételének kama-
razenei átiratát (Leopold Alexander Zellner) kivéve, 
immár kizárólag eredeti Liszt-műveket hallhattunk.

Meglepő színt vitt a darabokba az Ernyei László által 
megszólaltatott harmonika, mely a liszti előírások 
szerinti harmóniumot helyettesítette, mivel az maitól 
eltérő hangolása miatt használhatatlannak bizonyult. 
A kamaraegyüttes minden tagja remekelt az est fo-
lyamán. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott például a 
csellista Fejérvári János, aki ihletett előadásban szólal-
tatta meg az Elégia (No.1) nehéz gordonka-szólamát. 
A hangzás intenzitása az Angelica Leánykar megszóla-
lásával érte el tetőpontját. A kórus intonációja tiszta, 
hangzásuk egységes volt. Kitűnő közreműködésükkel 
meghallgathattuk a Hymne de l’enfant à son réveilt, az 
O salutaris hostia című a cappella művet, valamint a 
137. zsoltárt.

A hangversenyen hiteles képet kaptunk arról, hogy 
Liszt hogyan is viszonyult a hárfához mint kifejezési 
eszközhöz. Mint a koncert természetéből kiderült, 
a zeneszerző nem szólista, virtuóz szerepet szánt a 
hangszernek. Nála a hárfa egy asszociációs kör, egy 
szín, mely alkotóelemként mégis fontos összetevője a 
tökéletes hangzásnak, melyet megálmodott. Ennek a 
hangzásnak egy szeletével ismerkedhettünk meg ezen 
a remek hangversenyen.

Elek Martin

 (fotó: Handler Bálint)
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A mai koncertlátogatók sokszor inkább neves előadók, 
karmesterek, zenekarok miatt mennek el egy-egy kon-
certre. Az operába járók nagy részét sem a bemutatott 
művek érdeklik, hanem inkább az énekesek, ritkább 
esetben a rendezés. Előfordul, hogy egy kortárs mű 
bemutatóján is inkább az előadók miatt jelennek meg 
többen, nem a mű megismerésének céljából. Holott a 
zene igazi értéke a megszólaló hanganyagban rejlik, a 
zenei intézmények, a koncertszervezés és az előadók 
szerepe csak erősen meghatározó külső tényező.

A Zenebeszédben azonban a zenei anyag tudatos, 
analitikus megismeréséé a főszerep. A műsorveze-
tő zenetörténész központi szereplővé válik. Néha 
úgy érzi az ember, hogy a zenetudós a műsor „nagy 
varázslója”, az ott lévő zenészek pedig csak az ő 
gondolatait illusztrálják hangzó példákkal. Később 
persze az előadóművészek válnak a koncert fősze-
replőivé, hiszen esztétikai élmény nélkül minden  
művészetről való beszéd értelmetlen.

Azonban a Zenebeszédben – a jelenlévő zenészeknek 
köszönhetően – nem egy megszokott és hagyomá-
nyos zenetörténeti előadáson vehet részt a közönség. 
Az előadás közben ugyanis eredeti hangszerelésben, 
szólamonként külön-külön megmutathatóak a zenei 
anyagok. Az előadó kérésére különféle szólamössze-
tételek szólalhatnak meg, a zenészek leegyszerűsített 
vagy díszített formában is játszhatnak dallamrész-
leteket, esetleg lelassíthatnak bizonyos egységeket.  
A fontos pillanatokat ennyire érthetően megjelenítő 
hangzó illusztrációk a hagyományos zenetörténeti  
előadásokból mindig hiányozni fognak.

A klasszikus zene meglehetősen szűk réteg számára 
érdekes, és ennek a rétegnek a jelentős része csak di-

lettáns módon ért a zenéhez. Lehet, hogy az elit és a 
humánértelmiség nagy hányada is csak társadalmi el-
várásból jár komolyzenei koncertekre: úgy érzik, hogy 
ez hozzátartozik a tőlük elvárt életformához. Tényle-
gesen csak a gyakorló zenészek és esetleg az elméleti 
szakemberek szűk csoportja ért a klasszikus zenéhez, 
a zenetudományi diskurzus tehát a legtöbb esetben 
csak egy zárt, szűk körben zajlik. Fennáll annak a ve-
szélye, hogy a zenetörténet és a zeneelmélet elidege-
nedik a közművelődéstől, sőt talán a hangzó zenétől is.

Egy ismeretterjesztő műsor azonban új kihívásokat 
állíthat a zenetörténész elé. Egy ilyen előadásnak köz-
érthetőnek, érdekesnek, lendületesnek kell lennie, 
amelyben egyéni, inspiráló ötletek vezetik a gondolat-
menetet. A közérthetőségnek persze vannak határai. 
Ezen az estén is kiderült, hogy egy zenemű keletkezés-
története, formatani leírása sokkal könnyebben meg-
fogalmazható közérthető formában, mint a zeneelmé-
leti, összhangzattani jelenségek.

Az ismeretterjesztő zenei műsorok tehát haszno-
sak a közönségnek, mivel műveltebb zenehallgatóvá 
válhatnak általa, és ösztönző alkalmat jelentenek a 
zenetörténészek számára is. Remélem, hogy a mű-
sorban szereplő zenészek is inspirációt nyernek az 
elemzésből, s a zenéről való beszéd pozitív módon hat  
művészetükre, előadói megoldásaikra.

Debussy fuvolára, hárfára és brácsára írt Triószoná-
táját az első világháború alatt komponálta. A zene-
szerzőt egyébként, a kor sok értelmiségiéhez hason-
lóan, soviniszta lelkesedéssel töltötte el a háború.  
Németellenességét, a századforduló wagnerizmusával 
szembeforduló esztétikai elveit politikailag igazolták  
az események.

„Zenét minékünk, csak zenét”, ne metafizikát
Debussy Triószonátája a Bartók Rádió Zenebeszéd című műsorában

Vajon egy mű analitikus megismerése vonzó lehet a közönség számára? Elképzelhető, hogy egy műelemzés a 
műsor szervezőelemévé válik? Debussy véleménye szerint inkább hallgatni kellene a zenét, nem filozófiai és 
formatani elméleteket gyártani róla.
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A háború kitörését követő hall-
gatás után Debussy egy hat mű-
ből álló szonátaciklus tervével 
állt elő. Végül súlyos betegsége 
és halála miatt a hat szonátából 
csak három készült el, máso-
dikként a Triószonáta. Eredeti-
leg azt tervezte, hogy fuvolára, 
hárfára és oboára ír szonátát, 
ám később brácsára cserélte 
az oboaszólamot. A negyedik 
szonáta komponálásához is hoz-
záfogott, azonban azt már nem 
tudta befejezni. A Triószonáta 
bemutatóján a brácsaszólamot 
Milhaud, a későbbi Hatok meg-
határozó zeneszerzője játszotta.

Debussy kései műveiben eltávo-
lodott az „impresszionistának” nevezett stílustól, cím-
választásai már kevésbé költőiek. Ekkor komponálta 
etűdjeit, prelűdjeit, szonátáit, s a francia barokkban 
fedezte fel azt az egyedi nemzeti stílust, amely inspirá-
lóan hatott művészetére. Az előadásból kiderült az is, 
hogy a Triószonáta és a korai, költői Egy faun délutánja 
című „zenekari költemény” között sok párhuzam von-
ható.

Az előadás után elhangzott a teljes zenemű. Scheuring 
Kata fuvolájának csak ritkán volt fényes a hangja, de 
tompább, pianóban pasztellessé váló hangszíne jól 
illett a Triószonáta zenei világába. Kriesch Barbara 
erőteljesen szólaltatta meg a Debussyre igazán jel-
lemző mixtúrákat hárfáján, helyenként éles akcen-
tussal játszott, ezáltal megfelelő hangerővel érvé-
nyesült a másik két hangszer mellett. Dallamai telt, 
meleg hangszínnel szólaltak meg. A brácsás Varga 
Oszkár romantikusabb stílusban játszott, mint társai, 
dallamvezetését, vibratóit több érzelem hatotta át.  
A mélyhegedű témáját a harmadik tétel elején szinte 
bartókos, magyaros stílusban szólaltatta meg, s ezáltal 
játéka pár helyen eltért a másik két előadó és a mű 
stílusától. A fuvolával közös melodikus anyagok viszont 

igényesen szólaltak meg, például a második tételben 
és a finálé azon részén, ahol a két muzsikus felváltva  
játszotta a dallam hangjait.

A mű egészét áthatották a Debussyre sokszor jellemző 
elmosódott, homályos hangszínek. Az előadók a má-
sodik tétel középrészét és a harmadik tétel fináléját 
azonban fényesebb, világosabb hangszínnel játszották, 
emlékezetessé téve a diatonikus ragyogást.

Fazekas Gergely zenetörténész a koncert első felében 
főszereplővé vált, hogy a műsor második részében 
úgy adhassa át a színpadot a zenészeknek, hogy már 
felkészült közönségnek játszhassanak. Az általa is idé-
zett Debussy-sorok ellenére talán sikerült bemutatnia, 
hogy mégsem hiábavaló dolog beszélni a zenéről.

Merényi Péter

(Zenebeszéd; Debussy: Triószonáta. 2014. november 
8., Magyar Rádió, 6-os stúdió; Km.: Kriesch Barbara 
(hárfa), Scheuring Kata (fuvola), Varga Oszkár (brácsa); 
műsorvezető: Fazekas Gergely; rendező: MR3 – Bartók 
Rádió)

Fazekas Gergely (forrás: fidelio.hu)
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Eső, Guinness, lóhere, whisky – talán első ízben nem 
is jut eszünkbe több Írországról. Akár nyugodtan hát-
radőlhetünk és leélhetjük az egész életünket abban 
a tudatban, hogy ez az ország nem is tartogat többet 
számunkra, de ez esetben tévedünk. A mindennapi 
élet praktikus apróságait gyorsan el lehet sajátítani: 
mindig legyen a táskában ernyő; bármikor leléphe-
tünk a járdáról; lehetetlen bliccelni; és 1 euró közel 
sem egyenértékű 310 Ft-tal. Azonban Írország valódi 
megismeréséhez nemhogy három és fél hónap, egy 
emberöltő is kevés lenne.

A nagy múltú Trinity College impozáns épületein kívül 
legtöbb alkalommal a Royal Irish Academy of Music-
ban fordulunk meg, amely immár a Trinity zenei kis-
testvéreként is funkcionál. Minden napunkra jut va-
lamilyen elfoglaltság, mostanában még hétvégére is, 
mivel az Academy zenekara és énekkara Britten War 
Requiemjét adja elő egy nagyszabású I. világháborús 
emlékkoncerten, a szerző születésnapján, novem-
ber 22-én. Ezen kívül a Chapel Choirben és a Trinity 
Singersben is énekelünk, utóbbival a hétvégén Sligoba 
készülünk egy kórusversenyre. Ittlétünk egyik legizgal-
masabb része az, hogy lehetőséget kaptunk általános 
iskolai tanítási gyakorlatra. Minden pénteken tartunk 
egy 30 perces órát, amelynek keretében angolra lefor-
dított magyar gyermekdalokat, szolmizálást és kézjele-
ket, néptáncot tanítunk tizenhárom kislánynak, akiket 
jelenleg olyannyira foglalkoztat Magyarország, hogy 
kis hazánkat választották egy iskolai projekt témájául. 
Ezen felül még egy általunk rendezett lunchtime kon-
certen is fellépnek, ugyanis az egyik pedagógia óránk 
idei témája a performance. Az évfolyamunkból kisor-
solt három csoport mindegyike ad egy szabadon vá-
lasztott, lehetőleg közönségcsalogató, populáris témá-
jú koncertet, amelyet saját magának kell promotálnia. 
A lányok egy ír–skót–magyar produkcióban szerepel-
nek majd, és a Hej, Dunáról fúj a szélt fogják énekelni.

Szerencsére az iskolai feladatok mellett volt, és remél-
jük, még lesz is időnk körülnézni az országban. A fő-
város vonzáskörzetében található Howth és Malahide 
mellett az Aran Islandsre, a méltán híres Galwaybe és 
a Moheri sziklákhoz is eljutottunk. A szórakozás egyéb, 
ugyan említésre nem méltó formáival kapcsolatban 
meg kell jegyeznünk, hogy minden egyes nap hatal-
mas élet van az amúgy nagyon kicsi belvárosban, a 
Temple Barban, és az írek általában rengeteget bírnak 
inni (nem vizet). Számunkra kissé ismeretlen, de itt 
bevett szokás, hogy egy teljesen átlagos pubban egy-

Hej, Dublinból fúj a szél
Dorner Ottília és Guncz Nóra beszámolója

Dorner Ottília és Guncz Nóra
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szer csak leül két-három srác egy asztalhoz, és egész 
este ír zenét játszanak. Míg otthon a vendéglátóipari 
egységek döntően egyetemistákkal vannak tele, itt sok 
helyen megközelítőleg ötven év az átlagéletkor.

Sokan vannak itt, akik tanultak Kecskeméten a Kodály 
Intézetben, és egytől egyig pozitív tapasztalatokról, 
szép emlékekről számoltak be. Jelenleg is vannak ír 
hallgatók Kecskeméten, és minden bizonnyal a követ-
kező félévben is jelentősen gyarapítják majd a külföldi 
hallgatók számát. Ha bárkinek kétségei támadnának 
afelől, hogy jöjjön-e tanulni Dublinba vagy ne, min-
denképpen pozitív irányba billentse a mérleget! Talán 
szakmailag valamivel kisebb előrelépésre számíthat, 
aki Dublint választja, és borzasztó nehéz például a bel-
városban szállást találni, sőt, még a mindennapi élet 
sem túl pénztárcabarát, de minden másért, amit ez az 

ország adhat, megéri idejönni. Hihetetlenül kedvesek 
az írek, akiktől rengeteg emberséget és egymásra fi-
gyelést tanulhatunk; néha teljesen ismeretlenül kezet 
ráznak és jókívánságokkal árasztanak el, máskor egy 
egész busznyi utast megvárakoztatnak, csak hogy két-
szer egymás után elmondjanak nekünk egy útvonalat.

Azonban a legnagyobb dolog, amire az Erasmus 
megtaníthat, az az önállóság. Biztos, hogy miután 
hazamegyünk, már másképpen fogunk gondolni a 
bevásárlásra, mosásra, takarításra és mindenekelőtt a 
spórolásra. A nehézségek ellenére rengeteg nemzet-
közi baráttal és sorsfordító élménnyel gazdagodtunk, s 
ha másért nem, legalább ezért megérte!

Dorner Ottília, Guncz Nóra és Eckhardt Fanni

Dorner Ottília és Guncz Nóra



FIGARO | 2014. december – 2015. január

20 STORY

Az est első részében zeneakadé-
mistákból alakult jazz-zenekarok 
adták meg a gólyabál hangulatát, 
amely a remek helyszínválasztás 
következtében nagyon kellemes 
volt. Ekkor már a szuper személy-
zetnek köszönhetően a kezünk po-
harakkal, szánk pedig szendvicsek-
kel volt tele, s kíváncsian vártuk 
a Magashegyi Underground pro-
dukcióját. Az együttes beváltotta 
ígéreteit, tovább fokozták a han-
gulatot, és a helyszínt végleg óriási 
zsivajjal töltöttük meg. Akkor sem 
lett volna fokozottabb a hangulat 
és nagyobb a zsivaj, ha mindenfé-
le előzetes figyelmeztetés nélkül 
nem hagyják abba a koncertet a 
csendrendelet miatt – potom 50 
perc után. Innentől Tóth Endre vet-
te kézbe az est további alakulását.

Sajnos ettől a ponttól fogva nem 
tudok a bálról elfogulatlanul nyilat-
kozni, ugyanis a tombolasorsolás 
következett. Endre gondoskodott 
róla, hogy ne egy unalmas farsan-
gon érezzük magunkat, miközben 
Gódor Erzsi kihúzta a szerencsés 
nyerteseket. Ajándék volt bőven: 
jobbnál jobbak, értékes könyvek, 
koncertjegyek, kották, CD-k, és 
rengeteg túró rudi várt minket. 
Mint említettem, elragadtatott va-
gyok ezzel kapcsolatban, mert én 
is egy könyvvel és koncertjeggyel 
gazdagabban mentem haza. 

Gólyaláb
Az űrlények emberré válását megünneplendő zeneakadémisták csoportja lepte el november 20-án a Budapest 
Jazz Clubot. Rövid jegyváltás után már vehettük is a tombolát a remek ajándékok reményében, majd elérkeztünk 
átváltozásunk első állomásához, az ajándék pezsgőhöz. Szállingóztak felsőbb éves, végzett és külsős hallgatók is, 
valamint más bolygókról származó lények. Mindenki kitett magáért és nagyon elegáns volt. Külön kiemelném 
Zászkaliczky Andrist, aki ezen az estén úriembernek öltözött.
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A tapasztalat azt mutatja, hogy valóban érdemes indokolatlanul sok tombolát venni, mert akkor biztosan meg-
térül a befektetés ajándékokban. Ne a szerencsés kivételekről vegyünk példát, mint amilyen Mona Dani, aki 
két nyerő szelvényt vett csupán! A fődíj kihúzására már valóban belefáradtunk egy kicsit a dologba, de nagyon  
boldogok voltunk, amikor a Kaposfestre szóló kétszemélyes részvételi lehetőség nagy nehezen gazdára talált.
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Szándékosan nem említettem eddig az est egy másik nagyon fontos és élvezetes mo-
mentumát, a gólyatábor-videó megtekintését. Élvezetes persze csak az ex-űrlények-
nek volt, a többiek nem tudom, hogyan érezték magukat közben, de remélem bánták, 
hogy nem jöttek el a táborba. A videón megnézhettük űrlétünk utolsó pillanatait, mi-
előtt megpróbáltunk földi halandókká változni. A videó precíz készítőkről és aprólékos 
munkáról árulkodott, valamint nem kevés elmebetegségről.

Ezután aki még bírta szuflával, maradhatott és bulizhatott, beszélgethetett,  
fogyaszthatott, tovább élvezhette a jazz-zenekarok produkcióját, vagy tehette  
mindezt különböző sorrendben egészen hajnali 5-ig.

Ha nem jöttetek el csütörtök este, remélem, sajnáljátok, és jövőre nem hagyjátok ki!

Samu Enikő




