
199,í. novcmhcr 12 c clnlókc7cLcs dálun] lesz a mllgytlr klllrinólosok' l
mllgyar klaÍ]nétozás löílónclóbcn A k]arinét(rsok K]k mÍs h ngslcÍcs láJ'
sasíg létÍejötte utín. slilltólr nrcgJlakíottík a szÖvetsógükct, n ]!Ilgy
Kllfnlékrsoli szijvetségét Vagy 200 kl inétos ja'tl cl n7 oÍslág mnden
tíÚíró], hogy ezen a ncm mindcnnapi koncerten részt vegyen A nap ven-
dége és elórdójl pedig ncln mís voll. mint NenzelkÓ7i KlaÍinóLos Egye-
súlet €lnÖke, F GcrdlI! E]nnli' aki jelenlétével ÍncgLis7lcltc ezt az
cseményt. sót mi több. beavatta magvar ko]légíit a7 clckLrollikus klaÍiné'
10zís rejtelmeibe. De €rről najd késóbl). egv kulön cikkbcn szánlolunk be
olvasóinkn k' A koncert is rendhltgyó volt, a klaJi éLoZás széIes skÍlíjít
mutatt]ík bc a ÍészLvevők' a kIassljkus klarilrétozás(ó1 a jxzz k]ari ó1ozísig'
a cigány k]arinétosokig minden szeÍepelt Az Összcjóvclclcn mcgválasztot-
Lík a szovelsóg vczctóségét, me]ynek tagjai a köYeLkezók: Ba]ash 'Iózs(Í.

Magyal Rídió szLmfónikus zenekaÍínat szólók]üinéLosal IIo] n A]1drá\'
a BaÍtók Béla Zenemú!éSzeÍi szakiskola tanírai ,!:eleJ' Já'oJ' r Mllsy r
RÍdió klxrinétosa: vargü G)ajrg}, a Zeneiskolík slövcLsógélrck helyettes
clnÓke; yargl Isl|,ain'''ú Állarl,i HilngversenyZcnck0r s2ólóklaÍinétosa
(Irobk1lás a kdelke.i1 alddlon )

Abonri Katalin naj wndéke i
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A szövetség Íelodotoit
o következókben foglolto össze:

a magyar klaÍlnétművésZek éÍdekvédelme
a magyaÍ klarinéhniívészek szakmai színvona1ínak emelé-
se. IÜ1 löldi eli.lnerr.egükrrek eIű5e!l'le\e
a klarinét hangszer oktatásáhoZ segítségnyújtás' a hangsZeI
oktatási és önkép7ési kö lrnényeinek javítása
kapcsolatok fe]Vétele hazai és kü]földi társaságokkal' sZö-
vetségekkel' zeneszerzőkkel,szólistákkal' pedagógusokkal,
zenetudósokkal' kü]földi és hazai fesztiválok lendezőivel'
akik a szövetség céljaival egyetértenek. ós a szövetséget
munkájábarr segíik
hazai és nemzetköZi ta]á]kozók, kongresszusok. nem7etközr
versenyek szervezése' publikációs tevékenység fo]ytatása,
az ilfor'Irrációk cseréjének elősegítése
a klarinétos hagyLJmányok ápolása, új módszerek nregismer'
tetése és terjesztése. új klaÍinétművek létÍejöttétlek e]óse
gítése
a tehetséges fiatel kleÍirlétosok támogatása
a szövetség llyitoti. és támogat nllnden ohan kezc1eménye
Zést. amely kijzvetve vagy kijZveflenül a k]elinétoZás javát
szolgálja

l]rnő és egJüítese

c" RaIoPh BegírŰ

A Magyar K]JÍnrőtosok sZöYctsógc a NelnZcLkö7i szöveiség tagjain k
a soríb lépett. EzüLíll az c]só összejövctel ulál]' hamarosan egy újabb
cszmecserér€ ültek össze Tatxbányálr Erró] szintén beszímolunk mijd Icg
kö7cIcbb'

Tc niv,l]ó ak d bőven, cslk a tagsalgunk ne legyen s7űkcn' VóÍunk so-
rainkba mindenkit. aki célkitűzésenlkkel egyetért' rendes La!okál, páÍLoló
tagoklt, miüdenkit' aki szereti a khrinétot és a k]arinétozásL

K
F

Chn
1994' július i3-14 közőtt íen-

de7Lék mcg Chlcagóben a Ncm
7etk(jZi Klarlnótos sZövetsóg
Fcsztiválj át, a C1d1inelfest-el'
Ugyanekko. kerü1t soÍ aZ IÍjú
Tehetségek vcrscnyének döntó
jóÍc ,A. vcÍsenyre kazcttín c]kül-
döll nrűsor a1apján választottík
k] azt a l2 üalal k]aÍinótost. ákik
Chicagóba utaztak a kijzópdÓntő-
Íc ós a dÓltiJle'

MagyaroÍs2á8ot ketten képvi
scltÜk l'ld,"8a C.ihal1dl. n LiszL
Fcrcl1c ZcnemúvésZcti Főiskola
szcgcdl konzeÍvalóÍiun1ínak Tlrí'
sodóves ha]]gatójíval' Jú1ius l3
án dó]utín vo1t a lisztivá1 lneg-
nyitója' anrelycn Richa]d SrO1í:
md, klarinéton, Bill Douglds fa'
gotton jJlslottak. s megs7ólalLnl.
Í^k Bilt Dou|Ids Zongoráld és
k]arjnéLra íÍt művcit' Ezen a dól-
clőttLjn ]ehetósé8ünk volt a pÍó

báÍa cgy tokéletesen hangs7lge-
l e]t, légkondícionált k]s tcrcm-
bcD Ekkor próbíútunk elóször
7ongoÍakísórónkkel' C h 1 ist oP h er

Másnap. jú]ius l4 ón keÍü]t
soÍ az clódönlőÍe' A k!c1ö1t nrű-
soÍ Mdrrinu szahátójo, és ]a)dn
Flo'\'e)'W inss (szait'tl}dk) .ínű
szólódarabia vollek. Mi lnagya-
rok nljndkettcn továbbjutottulrk
a (|önLóbe, így kcmény gyako11ís
várt nlég ránk a hílralévó ldó-
bcn. Ezen áZ estón 

^ 
Chica{ói

Szinfa ikusak klariné10sai nl!
trlkozL.k bc, Ldtry Cambs, John
Bruce Yeh, Gregary Snith.

A kcjvctkczó napon a da]nló
anyagál, sp'},'] C moll szimÍótli'
lj j ú t pÍóbálLuk ZongorakíséÍónk'
kcl A7 esti koncenet n Chícaqói
szitlíanikus Ze (k41' 

^d|a 
Roli

1iábon' Ez a hclység nincs
mcss7e chicagótó], lu]ajdonkép-
pcn a küIteÍÜlctóhez leÍlozik' s
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rtt cgy nagy paÍk köZepén található aZ a legalább kéte7eí szefuélyes
pavilon, ahol nyarenfa a szim[onikus zenekar konccrtcket szokott ad-

A Zenekar Semyan B|chkar vezényletével Ka(lál|: Gdlántdi lótl'
cak, Rachmdnrilrcl,: II Szinfónia és Wébe|: F noll kldrinétler-
seDét adLe eló' E7 ez este sokáig emlékezeLes maÍad a számomra'
A zenekar plasztikusan. hatalDas ]endúlettel játszotr- A CLllúkkli
táncak kleinéLsló|ójál Larry Cambs el6adásában csodá]hatta meg a
közönsóg. Ma.]d sdbine Meyl zcncl1cg ós tcclnikailag kimagasló
elóadásálrak tapsolhatott a köZőnsóg |yébe r. F-nla ll kl,:Irinéfu eLíe
,)lt7et e]óadásakoÍ' A IlI léle] ]é]egzete]]á]]ítóan viftl.]óz játéka nem
véletlcnü1 vii1totta kí 

^ 
kőzönsóg hangos tctszósnyilváníLásáL' Sdbikt

Meyer gyó\yóÍí hangon klarinőtozk, ős tÖkólctesen uÍa]ja a heng
szerét A konccncn gyönyörködhctlünk a sokszínű Vonós hengzás-
ban' a fúvósok szó]óinak ragyogó zcnci mcgfoImálásában. SZárrloLI
Ía fe]eJthctctlcn ola.ad a fafuvósok hangja' a po7anok és a kürtÖk

e]eg tónusa

Felső képiinkön chicago láth!tó toronybÍzaiYa|.
Lent: PuskÍs LcYente' LJrrJ combs és vaÍga Gábor

Ezutín a kltórő u1án tór.]iink
most vissZa e verscnyhez. meÍt a
követkcZő nap a döntő napja
volt. A Di'ntóben hattagú zsűÍi
bíÍí]ta el á Produkclókat Az ór-

tékelésnó1 cgységes szcmponlo-
kaf vcttck figyelembc, riyen volt
a c](íadásmód. az jntoníció' a

hangminósóg, a technika, a ril-
mika' dinanika, ős mege]enós a

színpadon A személyÍe szóló éÍ-
tékelésekct a veÍseny után min_
denki mcgkapta' Nagy öíömöm'
re én a második helyczctt lettem

A vc rscny elsó hclyczellie
Kdthle Gordiner amcrikai, a

halmadik hclyczetl Wdkaka Mo'
:l)d japán k1aÍjnófos 1eLt

A díjkiosZlísra a nagy csli
konceÍt c1őll kerÜ]t sor AZ est
ven('ógc Eddie DanieLs vo|l' A
konccrten Danicls ferge tegcs
kla11néLj átókában és fólc1Lneles
lmprovjZá]ó kópcsségében gyö-
nyöÍködhcttunk ' A Zongoróníl
M i ke Gor s o ]1 ragyogó peÍtncnrek
bizonyUll A jú]iUs 17 ci záró-
koncerlen a Trio di Cllrake fiu'
La1kozotl be. Tagjal: sdDlrl és
walÍ8a]1! Mqer, vaLamint Rei-
nat wehle' Az cst folyamán aZ

e9liÍÍeshez Eddie Ddrliglt ós /?l_

thdrd. Hljv,ki s csatlakozoft, s az
így kibővu]t együttes k]aÍinót-
ötösdket adott c1ó. A lesztiválon
nagyon sok kiváló mUzs]kussal,
klaÍinétossal 1alá]koztam' llal1
hal1.nr. ós küIonbÖző stílusokat,
klarinétos iskolákat lsnrerhetrcnr
meg

Ezúton sZeÍctnók kőszonctel
mondani a BlrddPesíi KIdlinéí
Cente|']rck' a szent Ist.',ón Ki]át}
ZeneÍ Alopíflónlnak' n Liszt Fe'
re c zenemíi|észeti Főiskalándk
és ̂

z 
lnte|4rl FesztiNálcCnteÍ'

n.k, akiknek a scgítségóvel, tá-
nrogatásával juthattam el a vcr-
senyrc

I'úsk.js Levnle
A Liszt Ferent

zéne úvészeli IőiskÚla
nósotléyes hauEarója'

és Diltlich Tibol
4ö,endéke

' É1r} ' ]l,95 ' 
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Klorinétos kÖzség oZ észoki hotÓrszélen
FüZór'rdvíny N ncvc AZ clózó óvbcl]. rügusztUsban

vo]t iLt e]őszÓ. ncmzctkÖzi kl|rinótos LáboL A fólczel_
nyi lélekszínú falüban, de ta]ín 1lz egész orszígban
Inóg cgys7crrc cnnyi klaÍinót ncn s7ólt' EÍthctó, hl a
lakosság veg]'es érzclmekkcl fogadla a /cnci tábor hí'
ról At(ól tr.Loltullk' hogy nogy lcsZ aZ í1lalrdó klarl_
nclo\ !}:]loll]'. c/ c,,cl jJló ll_l !/i.1' cs n\Ú/s!e'.
De kellemeseD csalódtunk. mert.r máskor míÍ clófor
dult esténkénti zenebona helyelt az lfjús.ígi TáboÍban
n13y-clű rcnd ' oll ec a lo/os /elldle. jllulnF iren jU
közszcllcrnct lcrclntc1l. Móg a nyclvi Dehézségekei is
sikelült íthidlllni

Az els6 nnpokban az olfd]di és a poros nlgyvárosok
zene]sko]íinflk növendékei. a külfÖldró] érkezett k]0ri
nétosok a lnagaslati' tisztll hegyl levegőn kissé bígy.d
tak voltak' Dc a7tí örunnlcl ólvczLók a kÓzcti Icnyve_
sck ólondLis IcYcgójót s l }'álrjkLrlai hőséget enyhító
m1ndennnapi sZcllóket, llmelyek a 25-30 km're fekYó
KáÍpjLok ÜZcnctó( hozták. A neves külfÓldi profess7o
rok.Zclrclaní.ok kcd}cs kölvcllcnséggel adtík át szlk'
mai kincsciLcl' Lapasztalataikat. szakértó kezeli végc7
ték a kósóbbi házlnluzsikálís magvetését Az eredmó y
nem maÍadt el- A tanulÍs csoportoklrnn törtón(' A kü
lonbözó kolosztílyú liúk és leányok öÍöÍrnrc1 trnUltak.
A]lkUltak kis és nllgyobb egyi!Ítesck' EÍkcztck LcsLvé_
rck, dc eljóttck cgycs s7ülók is' s cgy_két nalos líto_
gaLísÍá kiÍíndultak a lliborba ncves fóváÍosi klarinét'
együ(teSck

A hegykÖzi és bod.ogkŐzi ÍcmploÍnokbln konceÍte-
kct .dtlrk n linlirlok' A kullurhá7ban löbb alka]onlmlli
örvclrdcZtcltók mcg a köZség latosságát Az augus7tus
20 i lrcm7cLi ülrlrcpcn a KZíro11i ,t./Jlrl-y parkjíban ncvcs
lóvírosi múvóslck közremiíködéséve] k]üinét művó
szc1 sZópsógcil Íagyoglattík ltl. A tíbor mindennapj
cscmónyci.ól a lclc!íZió is felvelt egy színes műso.t.
rnclycL oÍszágszcrLc órdcklődve nézteli. Az uto]só eslóll
a kulturháZ])an vidáni műsorral kösZónLck cI a mcgked-
ve1Í kis Lölössóg né|étől.

1995 nylrílr jsmót Fü7órradványbln lesz a mísodrk
NemzctkŐzi KlarinóLos Tljbor' Lcszlr€k tLkik újból cl
jonnek. és jönnek úiebb, (.nulnj, űdíjlni vígyó Iiil.Iok'

I)r' 'I'ekgdJ Inre reÍolnáÍus le|kész

qel!(hDliIlÍ ás BaIoPh AlÍilll

,,Egytitt a szépért, a jóért"
Jelentés a füzérradvónyi

klarinétos táborból
A kapcsohtéhség egi'iLc a kultÚra rugóinak. Ez az

éhsóg hívLa életÍe a Balosh ]ózseÍ ye7.clle BudapesÍi
Kldri éi CenlerÍ' majd utóbb c MagJar Klarinélosok
S.ölelsé gél' Ínely a7 aÍszág klarinólosain.rk meghatáfo_
,ó rurójívá rlakul mQd E csoporlnyi klárinétos ú8y
gondolÍa, hogy viss7. kcll állítini - íbo1 nem Yolt.
meg ke]l alcpozni n m gyaÍ k]árinéto7ás r|l]gját. Azt
a rnngot, mclyc( 19.15 utÍn mint annyi minden Ínás!

elvesztettÜnk' A Cclrte. hírom koríblri to!lllkozísa
xlkalmat dolt cgymás jobb mcgrsmeréséÍc, ós elindi
tottll ll kÖ7ös gondolkodÍsL ós tenni karísL'

E cikk íÍqa hívh fcl Bclogh József figy€lmét aÍa
.L 1ehetőségÍc, hogy l festói Zcmplénben' pontoslbban
Fijzérrrdvá ybrlr nlegrendcZhetó egy klarinétos tdbor
Zcncj láboÍ sok helyen mijködik az oÍszjgban, dc ahol
csok egycLleo hangs7cí szeÍepel' pírallJlr a gyrkoÍlat_
ban Megkerestük a tlrlu [)olgÍÍmcstcÍét' Cri1i MáDllsl'
akjbcn isen segílókósz, lclkes lársrc talíltunk' Tervez_
gettünk, de ennck a tervnek c szabílyait .kkoÍ móg

senki nem logIlltr írísba'
E7utín illdult meg az a széles, ílfogó munka, mcly_

nek oÍosz]ánrés7c Bala3hné Puskás Bealrij fárldhatlt
1an szervezókós7sógét igllzolja olyan vilíghíIességekct
sikeru]t nrcgnyeÍni tÍborban va]ó rószvéielle' mint
Jancs Gí1lcspie. a Nollh Texas UniYcÍsily klerinótpro_
fcss/orl]' a NemzetkLjzi KlaÍjnétos szóvetség "7re c/a_
/'lfl" című úJsígjínak lószeÍk€szlójcI Georg ZeÍelzke'
a Bcrlini opera e]só klaÍinétosl ós a Zene.kcdémia
prolcssZora; a Rico cóg minósógYizsg^Iója' Mar.:us
E1eJ; Diltlich 7]lóo.. a Liszl FcÍenc zencművészelj Fő_

iskoh professzora''' akik szinte jelkópcs ÖsszcgéÍt
vá11a1ták a nővendókck tanírísáÍ. e]óadást Íartottnk,

TiboÍunkba lz ors7ág mindcn lájáról ó.keztek naj_

vendókck' szombathclytól KisvíÍdárg Külfó]di tlnulni
vágyókat is fogadlunk Ángliából, olaszországból'
Ausztriíból' Erdó1yból MnrLegy 120 klarinétos verte

fel llz addig csendes falu nyugalmÍt' hisz cgósz nap

szólt l klíÍjnót' A foglí1ko7ások máÍ Íeggel lól nyolc
ko. megkezdódtck' egyéni YDgy kamaÍczen€i gya].orlat

Ía]. mely a dóli ebédig LaÍtott- A délutánL egyéni

Eyakoí]ás töllötlc ki. ahol a kezdóknck a haladók se

gítettek, nekik pedig a ÍníÍ végzclt. vagy fl mostnni

ükadémi5tík lrdLak tJnícsokat. sel)ki nem LapasztalL

olyat, hogy valaki a lUdáskiiIönbség miotl elzalrkóZoit

volna a gycngébbekkc1 való 1öÍódés1ól.

A klarilrélos ribor idóponlja 
^ 

ZenpIé i Művós,eli
Nopot Íenrlezvónysoroz tÍhoz kapcsolódott Ennek kc
rctón bc]ül a nyiLókoncerlcn csodílhaLtuk meg Wcóe]"
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Moltus EIe!, Bl1logh József és ]a,nes Cilespie

KlIfinól .! ir!elljél a LiszL Feíenc Klmarazenetar és

Baloeh József eliJodísában (Egy igrzán szlkm:ri vé]e_

mény is clhxngzott a tíbol lxkóiló]L: 'jobb4n jálszoll.jk,
nlirÚ mala a ná'') A ZcmplénL I'ÍijvószcÍi Napokhoz
Lapcsolódott a klarinólLíboÍ hangYcÍscnye is l s]Íos_
pataki vár lov.lgtcrmóbcn zsúfolt llóZótér €lótt' ami azl

tcldiT/J. rnr) c jd \lr, rermL/.il-rl is'ni' mcgvrrr

a7 igény számos tcmp]omi hílngvcrsenyen közÍcmú_
kódLck nóvclldékeink: ?dlházlr, FÍj.ér, l|iiztl kajala,
PusrÍalalu Ka]tsü' Fi].érÍab.j j KÖszönjűk a kijzsé
gek templomainak' le1készeinck, lrkik zonnal lc]kes tÍ
nlogatóiví ví]l.lk 17 csclnényeknek' E7cken a hlngver_
senyeken a láborban r1akult egyÚtlcsck jítszott k. s7jll'
lc milrdclr igényl kieIógíLij s7ílvona]on' Több, mír mií
ködó együttes jÍtókában is gyÓnyÓrködhertünk: Presli'
ge, Pdtn.av.l' CorPtls, Lba\' S.c l !|lólián, B]ld pesl
K]l|t inélegJii:les ' NagyszeÍűek

E]jÖtt í táborbIl ]It1mlnersthnidÍ úr is Némclország_
bó], aki Deves helrgs7cÍkészítő és llangszerész Hal]ga_
tósíigít a k]alinólnak, mint instÍurnclrLllek .l titkajbl
rYaltir b€- M.l/-.ls ak]]. l Rico cóg világszínvono]ú
nídjainak készí(ésórijl taÍtott vetítellkó!cs eló1díst (A
líbor ]*ói nagy orijnmcl vá]ogxthlltllk a cég nÍdjci
közt )

FúZónrdvínyban liÖszonlöll Íánk lstvín kiÍáIy' Ek-
kol t ]álko7Íunk a ,'Radványi KcsLóly" volt - ós .e-
Írólrycilrk szeÍinti ]ecndő DÍi-í^]' Gról KúralJi
Lús1lóful és lcleségével ,.r.cÁ |yinLLiscfuracÍz Er'sé'
he!ttl y^lxminl Dr Höltsik Richüdílal

'É,/r' lJ/'í utÁLÍLs A KI'c^I^É,to.soKíj A N-q^]j{i'Í 'Br^ÁrAINax LsPJA

E7cn a nlpon vldíman. zencszóv.l óbredt a flllu
EgyütLeseink lovasfogattal járták az utcíkat, cIlátogr1

tak a szomszód kÖzsógckbe is' aholvidám zelrci mísort
adtak' A n0p folyIlmán lel]ópett || cilIi di Fú\ó\zP eka|

és md:sarell .J.lrfl is' Este a far.r:ova együttes jác
szoti. vendégünk D'l'ai 7arlzJ s7ílművósz és scbó Fc
renc nópzenés7 volt' A lábo.lrkók |r táhoÍveze!ó
Balogh JóZsef vc7ctéséYcl régi ós moslolli slligerekbó]
jílszott.lk, a polgármestcr úÍ. c/ili MÍlyás {]ohkísére_

tével' Fcllópett n hclyi KdÍl']},i/lg nóp7enei cg'vijltcs

is. Augusztus 24 1ól x7 cEész orszígÍa kiterjcdó ren-

dezvény cmelte a tá])or iónyét. ''l]eryii k d yilaisl)an"

címmel keÍűlt sor az ország clsó klalinétos kont'eÍcn

ványba. lchctóségcilrk. eró ye1lrk. hibíjnk ielméÍóSének

igónyó!e]' Ami ta]ín r le!örvendcteSebb fejlemóny.
b;gy itt mondluli ki; szükség vln r N'hgycJ KlaJilréto

Sok szóYctSégénck a mcgxhkuI jsára'

\ l.lboÍ /.l!s.llcnI lcl lgen l 'n!Ul.llos ('lc J/ '''
i'e]e(lf zcnólésre' o vidÍnl holondozísí0 adott lchelósó

get' ]uintegy koronakónt, n ljl)or ósszes növendóke

egyszerrc játszolL' egy ]Ey k1rÍinél/clrekl'í 'lkotvr'
M.lrcus Ele)- Yc/ctésóvcl' Mxjd itl js Zsúfol! néz6!é'
clólt mindcnki olyen múvct vl]gy miívclLcI szólaltlllolt
meg, ni a köz{jnsóg szűnlri nenr alaló tapsÍt ví]totta

ki' Az elsó klffinóItábor cléÍte cólját. olyall élrnóllyekct

.lJUll r J . . l l J ( \ c i l 
' 
e k . \'leLl,llt l.'n''ÍotnIll csi''l'inl'

rmiL csak ll7 iglzín s7óp ncmcs cél adhat a/oknak, akik
részt ves7nck annal' nlegvolósítÍsíban.

csodálatos0n viSelkedcLt a i3lü, nóvcndékcink bLir_

mcÍrc líltlk. olyan s7eletct öveztc óket. amire csak

azok képesck' akik csNhL1tl!juknak órzik l vendógcket'

l9r:--''rn i\ rrir r l.rlu, rÍ 3 ll. rrn'r' \:rr l ,crrc rnir

dcnkir. aki cl]átogol Fiizérr0dványbc'
- Sonotjai C I'ehel

klalinóÍlnnár

Georg 7'ereÍzle munk& közben



A kezdetek...

GvcrmekkoÍomtól kezdve l zene tőllötte bc az éle'
tcmct. s eZ Yógigvonul éjclcm minden szaI.s7ín. TllÍn
szer€ncsós v.rgyok, rrlDrt munkírn egyben a hobbirn
is' I!]' bo]dog ós megelégedcLl cmhemek lnolldhrlom
mag m, s ha újrJ kcllcne kezdclrcm mindent. ugyanczL
tennóm' TernrésZclcscn lL szeÍcncsc is hozzájáÍult mjnd_
chhez' ami megtefemlcllc számomÍa aZ cgzisztenciít
Csalídombxn lrtilrdcnki zenész vo]1' Falunkban voIL cg}
kis fl usi Zcnc]iar Ebbcl) e család ÍagJri ós az unoka_
testvóÍck muzsikíltak' A dtlrasZli0 alapító']a l nrgya_
pím volt, aki mÍr rende]kczett a zenei íÍís olvaslis
kópcsségévcl' Ez néha móg most is gondoL jclent a lij'
isliolán. Hl] esténkólrt olyan zenóL hillott a rídióban,
Dni megtclszcLt neki. nrjsl]ap odaült a7 asztllIÍhoz és
leírta, a7tán nieghal]gszerelte. és nár jítszotta jS r lc
lrekllr. Iacn színvonJllsan jíhzottJk, volL benne fúvós
és volrós részleg is olyan művckct szó]altaLlak mcg a
szórakoztaló ós a tínczelrc mel]eti. mjnl a't(1nlhli set
n}iló j, Ndbul:ú l]'/á4}' AnnNk idcjén a muzsikusok
va1aÍrjlyen mís ipnrt is iízLek' borbélyok voltak. susz'
terok, kocsmírosok' MjndenkÍrck voIl egy kis 1'Öldjc is'
A zcnélést pcdig szillte lncgszaL]lottan űllók a munka
mellett' Írinden hólclr próbíltí*'

A zenélő Íolu'''

A falu szeretle, fircgbccsü]te, bÜslkc volt a zencka
r' lJ' {" ] ll_":](l.k lel'Jl'cllc A ,,-.|-kJÍ llcgyel !el_
senyckre járt, ahol mindig elsók lcttek. és a zísZló vllgy
a seÍlcg tlmit kaplik. díszhclyre került a köZsóghÍzÍn
vagy tcnplomban' A .ddióba is nrclhívtík őket. dc
az útiköltség olyall sokba keÍü1L, hogy nem mcnlck el

Az egész negyében lragyapím taníloL(a a fúvósze_
nekaroket' A ba]ílos ágyín komponílt egy gvászindUlót

- a kéziralíl még mosL is őrzöm , s czzel kíséÍték
li a mcts}e Jltd.]i . Ieme óbc' A mJi nJni8 cmIegeli
J l1lu c/ekcl J ÜUlFoLJl' FÍdemes meg megcmllleni J/l
is. hogy a hcIy|réli színkör közreműködésóvel minden
évb€D bcmutatÍak cgy operetteL, ncm is akármiiycncket,
mint póldíul a Múgllás Miskót' Tehít e]mondhaLom,
igen komoly zenei élct folyt a f uban'

Abbal] az idóbcn nalyon jó koltabes7erzési csltor_
ník vo]tak cschszIovákiából, Nómetorszígbó1 állandó
án kaptak 1nyngot. onnan rendelték mcg és hozatták az
Új darltbokflt. Hihclctlcnnck lűnik, dc mi otl a faluban
nem vojlunk elzÍrv.l .l zenétól. Az egyili nagybícsnn_
nJl. p<lJrul mes "p! /.n,git- r. voll. Frr ugr moI-
danánk 'wurlitzer' Azt hiszem a mostani diíkok
n€migen ismcrik ezt. Ez a zenegép €gy fél szobít ei_
logla]t, három_négy sZckrólly nagyságú volt, s cgy tcl
jes zongora}Iavirtúrtl voll ebben a szekrényben' meg
az összcs ütóhangszerek. xilofon, kisdob. nagydob' tri
attgulum A vezér]ése lyukas pnpír(ekeÍccset történt, s

kétltlckóppcn lehetett megszól ltítni. elektlomosan,
vl1gy pcdjg cgi, kelék nleghil.jtÍsíval' Akko. még nem
volL villony ll fll]uban így én állandóan a kereket haj_
10ttlm, mert annyiÍa lclszcl(ck a 7clrók' amjkct így hall_
lrxtLam. példÍu] a Cí]ri.n nli!ain}.Tdnnhauscl Jilán},
kü]önbóló opcrarészletek. olylln sok minden volt ott ll
szánromÍa' 0mihcz egy Öt'tí7óves gyerek falun nem
mindig juthatolt hozzí. Még nlost is hib€tet]ennek tű_

nik nekem' mennyi lchclósóg volL Nbban a kis f|rlubrn
a zcnóVcl vxló ismelkedés.e. Mondhatom hogy.l ko_
tnoIyzcne és a fÚvószene vo]t az. amilr nevelkedtem

A zenetonUlÓs kezdetei' ' '

A 7cnci pílyÍmrt sljnos egy tragédia indítotú el
szijleim nirgyon koríll ll1cghnltak, ijtóvcs Yo1llrnr csak.
amjLor az egyik nagybícsim velt magíhoz. Níh kezd_
Lcn el zeDéhi' ZongoÍílni L'nítolt' majd tízóvcs ko-
romtól különbo7ó hangs7e.eken t.lnUltllm jíis7ani'
Tll1án mondhclom 071 YógigkósloItlrm mi dcn hang
sZcrt, ós sikelÚlt eljuhlom egy o]yan szintre' hogy a ze'
lrckarben mindig azon a hangsz€Íelr Jálszottam, amire
élpen szükség volt. Ez a tíg.tbbfajta zenei kitekjntés
nagyon haszl]os volL il s7ímomÍa'

Ezzel kapcsolJtban egy késóbbi töÍténet ]ulott az
eszembc Al]rikoÍ már lanszókvezeló voltam e fóisko_
]ín, hozz]Ín lríozlak á ré7lúYós hangszerek js Egyslcr
cgy tubll vizsgán aZ cgyjk növcndók nagyolr hDmiscn
jítszott' N'Ícgkórdeztem tóle. hogy miért jÍtszik oly.n
homisan. nire ő al! tclcltc' hogy hamis a hJngszcrcm.
Elre foglrm a hangszerét ós kipróbáltam Tcímó
sze(esen a kollógíim is csodílkoztxk. meÍ ók sem scj
tették' hogy 1udok jlitsz.ni rajla'

A későbbi iskoloi éVek' '
A f tunkban ncm volL ZcnciskolJ, a lcgkö7clebbi Ba_

jín Yolt. MinÍ chogy már említettem, ezélt a nagyb'j_
csik taníotlak cgy ideig Mógpedig nagyon órdckcs
votl. ho8) r/ r n.!)\J..1n. J*i lffrnetn. '".r i z"n-
goÍáZlri tanított, malsik nagybícsim aliihez késóbb ke_
rültem. Íubás lóLórc klaÍinólozni lanítol1' Nagyon s/c
rencsés vo1tam, hogy ügycsck vol(ak, ós jó óÍZókük vo]Í
minden hrngszerhez.
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A Zeneakadómijn volt elókósZító, aklrdémiai osztály.
és műYószképzd AmikoÍ bekerüllcm, attor eszméltem
rá' hogy vannak dolBok amiket a helyére kell tenni. A
koÍábbiakban lrem volt s7ó kéztartásÍól, ujjtárlásÍól.
billentésről' befúvásról. tehá1 alapvető dolgok ncm ke_

rültek Lcrítékre. Ércztem, hogy cz nagyon fontos lenne.

ezze1 fogIa]kozni kell, czór! e]kezdlcm keresgóLni' utá-

nanó7ni' próbáLkozni. talín ezórt is csináltam olyan sok
mtndent clctemben A Zeneakadómián viicri KúrolJ
volt a klaÍinéttánáÍom. akitól nagyon sokat Lanültam.

Egyszer egy nagyon érdekcs dolgot mcsélt nekem'
mégpcdig azi, hogy Ó egyenes órököse a Mozart eló-

adói tÍadíciónak' visszamenóleg végig tudtr soÍolnr' ki
kinél tlnulL' míg a vógén eljulott stadlerig

A Zeneokodémio ÍonóroirÓl' ' '

Kad.i1) ZalÍánhaz járÍam népzenóÍc' Ez önmagíban
is negy óIrnóny volt. hogy ott lchettünk nz óÍáin' s

ezeknek az óÍíknak olyan atmoszfóÍójJ volt, hogy n

mai nxpig nyomot bagyoti bcnnem Kamarazenére Wc_

inel Leó tarlílott' ami késóbb meghatíro7ó voll a ka_

maÍa7cnci munkÍlmben' A zenekari gyakor]alol Fer'€'
,:sik Jánas \ezeÍtc Minden hélcn Zenek.Íi p.óbít tar'
tott. mindcl] héten ol! volt' rnindcnre rellgál1 AkkoÍ
még nagyon cktív vo]l minf ped.gógus, késóbb rztín
crról a telúletról visszlvonult Tovíbb soÍolva a ncYe_

ket. l zcnctör!éüeti órákat .l'dbrlc5; Be]Lce ós Bdrlo
Dár€s !ar!ottík' A mai lrrpig l'lhítaLLll gondolok vissza
ezekre az óÍákra és cmberekJe' U8y tudtAk kéÍdezni'
mlntha 6k semmiÍ nem tudnínak' s lólünk várták a

megoldíst' Azt hiszcm. nagyon rnás volt a lanáFdiák
kapcsolat aktoÍibln

A fú!ós ha]lgatók abban az idóben íltalíban nem

lUdLak zongorázni' gond01tlm' minek slrlpíljam mr_
glm él] is. Az! mondtam a zongoratanírnónek. hogy
nem tudok 7ollgorízni' KóL_három hónapig nem is vo]!

bD]' csak a billelrtóssel és a kóZejtéssel ioglrlkozLUnk.
Egyszer azonban. éppcn amikor jaZZL zongoríZlam a
tt'bbi halllclónak' benyiloLt teníÍnó lvÍegállL az ajió
b.n. s csak ennyit mondotl: ,.Igcn? Meizl] N. jó!'' JijLt

a köv€tkezó zongoÍaól.l FélYc nyitottim bc a terenbe
A laníÍnó Íámnézctl ós így szóll, '.Veg'ven clő p.ipírt

ós ccÍuzát' s írja| Bach-Négys7ó]lnlú invcnciók. Dc_

bussy-Etüdök''' Fe]sorolt még tŐbb basonló nchóz faj

súlyútlnyagot' s ezeke! kclletL játszanom bünielósból'
EZt követóen ón kísért€m a lúvósoknt Yizsgákon és

Nem említeIlcm még .]úrdánJj P(l nc''!él, ha..zí, ís
jíÍtcm szoliézsrlr Ó akl(oribalr Í'iatrrl tlrnáJ volt a Ze_

ne.ki.lémiín és mindeÍlóle 1eszlckct' akrobal*ákat
csiná]talotL velünk a7 ó.íkon- Iárdjllyi és Kodály idc-
jóbcn nagyon komotyan vellók l szoltóZst. A haÍmídik
félévi szolló^ vizsgímolr tÖrtént, hogy ]árdínyi kihí-
vott vizseá7ni l zongora me]lé HálNt kellelt fordítanom
c zongoÍának, ó pcdig elkezdtc úLögetni az aikordokat
Már vegy tíl perce kínozott' csodílkoztam is mi töÍ

ténhelel(. hiszen nngyon jó viszonyban vollUnk. Vógij1

kérte az indcxemet ós beírta: ,.s70]lézs tánu]mányait e1_

vógcZLe'''

A szolfézs 1onulÓs szÜkségességéről',.
A szolfézsrr szÚkség van' hiszen cz az cgyik ]cg_

fontosabb zenei kéSzsógfejleszló tanúÍgy. A hallís. a
ritmus, a zenében való járlasság fejlesztését kcll szol
gálnia' E képcsségek nélkÜI nem lehet vaiatiből jó mu_

zsikus. EZért van nlgy szükség rá a zcn€tanUlás folya_

mín Mivcl én mindlg e7t az li]láspontol képviseltem'

ezért sokszor keÍültem konfliktusba tanáÍ kollégáimmal
Ennek a vóleményemnek hangot is adt:lm minden olyan

szituícióban. amikor crre lehctőségcm xdódott. Talán

emia!! is volt némi elóre]épés' €redmény a fólskolán

Comeniusl]át van cgy ncgyon igaz mondísa: ,'A diák

nem cclény, amit meg ke]l löltenÜnk, hancm fÍklya'
amlt mcg kelI gyúJtanunk''' sZentgyörgyi Albertnck
van €gy másik, szin1én jdciuó' nagyon bÓlcs gondohta|

.'Ha Yalxki éhcz*' nnnak lrcm haIaL ke]l adni' hallem

meg kell tanílani hnlat foglri' HiÍba adok neki hn]lt'

hollrap újÍa éhezni rog, ós ha ncm tílálko7nnk aktor

éhclr hal'"

A munkohelyek...
Mír a zeneak.dómllt óvei í]atL dolgoztrm' 1947_49

kŐzajLt a MÁV szimtonikusoknak Yoltam a tagjr ]ó

gyakor] t Yolt il szímomra. nerl nagyon sok mívcl
mcgismertem' Nagyon ambíciózus kümcstere volt a

Zcnekarnák szókc Tibor' aki jclcnleg Németországbán

él vcle indíLottuk cl magyar _,stagionót". A MAV
nagyon sokat kö]lölt errc' Hálókocsit kószíeÍt Íekiink'
kü1ön kocsit a díszletcknek' hangs7cr€knek Mint egy

mozgó .,zclrevároí'' jírtuk az orslígot' ós a(lhlk e]ó aZ

opeÍíknt' l949-bcn az opc.aház ós a Filharmóniai TáÍ-

sasÍg ZcnekÍrába kerülfem' HaÍminc éven íL voltam itt

szó]ókliriIétos'

tleÍ oz Qperooon.' '

Az operahí,nak egy nagyon csodjlatos ós kicmel_

kcdó idószaka voll ez' olyan karmestcÍcktel dolgoz
tullk, lnint (i.'?/lrr'. aki kót és fól évig Yolt 'l ZenekaÍ

élólr tovíbbí Mol'jalj' K/.iócr'. ós sok más ncves keÍ

mcsteÍ és ónekes is megfordult a7 opcrában' A mu7si'

kusok ncln nlind szerclik .lz operát. én szcrettem, jól

éleztern m gam ott Abban a7 idóbon még clég gylrkrm

Yoltak fi]h0rmóniai ós egyób konccÍtek is, tehát a zenc

maximálisan ki(Ó]lotte lz óletemct' AmikoÍ bckerÍ]]tcm

a7 opeÍíba, a ,.n.gy ö.eg'' klarinótosok r BPider és a

Daáos voltak. s az úgynevezctt ''kis" 
y,.:i' A mai na_

pig a fülcmben cscng az a szép hang, cmikor egys7cÍ

seiacr mettetL a schubert c_dl]r nagy slimfóniájában

jönnek a szólislák' tehát mcgvan nl esély arrll, hogy

töÍténJen vJlami rcndkíYÜli' sokszor pcÍsze cz botÍány'

ba fullad. s ilycnkor a zenekar ezl ólvezi

(Bolosh Beatrix)
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Fiatql klarinéto soh uersenye
Ti.szaúju cirosban

islolát kélviselve AZ I torcsoportbln 24, a 1I-ban l8, a I]l
ban 7 versenyzó jutott a döntóbe A 60 lcbchéecs heltle. tehál
]1 ta.!1óval levcscbb órkezeLt Budapestct 

'nindössze 
5 leru]et

télviseltc E7ek aZ adalol igen]ól tüköá! az olságos hcly7etet
Az orszáe több mint 250 zeneislolájíhan egy lét trvételtól cltc
trntyc szint. mndenütl vaí klÚinélolLalás. telrát a hangszeren
lanulók szánra növcksz]k' mégís a szakmai nrunkát intább csal
á lovábbtanülók léLszálrában mérik Az J vélenényeln, azoknak

'gvP'"L'l''\'LLlíln', i('' I"l}laLC\/Ll'cL h"1c'n'' \
" ''lú'l. j L 

' 
ll _k l.'.j /e"{ lé\ ' '"-l l' ll lUE\ lg. '' LL

le8yc. a ku1Lurat hanlkn!7ósrd. LtsZta intonácjóra, nhjll1 btz
tonságn, Zenei lifcj czó.rőÍo

A tljc]ólL ve^enyanyag óeln íl1íoLt LLil n.héz 1'Ú],.lJL e]é a

'c.sÚnyZőIiet, vaga Mégis jól
letten lch.tetl stílusisnreret ht
ány\ nsm nre ri nagyoo he_

ler'1
teh!trétset, Iátcllncttséget érLéLe]t. inliíbh A jó r2ínvonaLú eLó-
döító ULjn' a dö|tóbcn szijrlébb produkciókal halLhlaunt, báI né-
hjny ua.inaolnJt silerijlt lncgtríhi a sZínvona]át Bcnn.n m'I
r versenl" kó7-ben fe]meIiilt a kÚrdés, nn aZ' anit a fclkós7ítés
sorín c ronL(rnt, a idck cz ! gyengébb produk.ió az eredmén}e.
és ncncsJk itl. hancm nrís verseny.tcí is 

^7 
okít lrk ninden_

bén ]átol!' va]&7-ínú1eg nem lészitjük re] kettótéllen ps'cho
lljgiJi1lg a nóvcndéLelet' az is lchct, hog), ebben a lio.ba. ncn
célsz.N cgy\Z€Íe ne/n l.hÚt .gl
fomra intei7jlís$] ces, hogy a vcr
seny idóponlja igc !z' ig/i.'e, 

"Ie[észülósre sz'nt ort József Llskó
rösi uJnnétt.níl jaVJsalLáL. hogy tóvctv! x tr..mhlások nródszc
'a''\,\ ''bo'-|''\/ók'' l ' b<a,o''7"go. '.. .7.]\l-i J/o.,ll d'dl-. a'Ul .'1'l.|. 

'n'o\.' loíoJ''"l'"g"l 'lj'l
s7an:j' és a zsűri a Lét n4 dsszprcduk.ióia a]dp]jn döntene' A
javasLat clőnyót lbban Látorn, hogy sot lé1ettan llobló'nát rncg
o1danánk czze], merL alrit mcgtánUlt!l, aZl .rind eljátszllt]ák.
hítrány! viszodt az, hogy a versenyzők s7ím't aZ elóbbret nrialt
csökkcntcni teLl.trc [7zcl a zeneistolát kó.c is c\.tlenne A
!eÍseny s7íílon!l'! az e]óló évckbcz viszon}'ítva a]acson],ahboak
érzem' tc.né\2eLesen vÚllak nlgyon \Zép lroduliciók. clóadísrhó
dok' 

^z 
ts a !o'tílumok kijzé lololható, hogy a d4a7oLL ver\en)'

zók 
^z 

!'n fi .lyes leyegó
!er-t,., | ,J Log) J h"nf,
sokléLekép ! r.ljesen nrás
hangidcált nl MéEis mind
Le tJn8 Ul '*e!a l . .aP .lt í\ l''d!,jr \ ,.' r l ldl(' 'L-la'
a szakó.teLem' a ludat.sság, a zeneí trÍe]ezésre való lórckvós jc
!yeit' vÚgijl. de neln Utolsóso.b.n' szelelném isnrét.Itcn kicmcini
a szattaíírok muntájának diintő fontossligát, atrely alaPvctócn
befol]ríy'tJ o Yerse|]r ti'ncí.lclét. szonrorú volt látni sok l.hcl
ség* slerel Yelgódósét l lorszu1 nre8Yálasztotl daÍab' l hclyLe
1en bcfújál. a papírPycnPc nád á Iossz légzéstechnika mialt
Ázonban orYendctcs dolog tá|jszla]ni sok Litínó (o]lóga. JelEnl6s
Lanárcgy!niség nnrntájá.at crcdmónyél sZerelnél! lózülijk ki
" '|'' K \a'' 1']'li\ "\3 '\l(L l"'o'n lö'..ol.''' \'r'ín'
E\ó/'' ' le l c txl ll il. i 

^ '.l'Loldo"r u1l. fJ "l \.láclLenéIe évek óta ítütó ukeÍel éPíti, ncvcli tloszakÍl' A Da8as
'/ '. hlr '/.1",1 ,1" LeL .'n h '.r I uem. Je,.nn,
azt a7 egérzséges csapatszcl cmet. azl az igazi muzsikus kdzin
ségei, anrelyle min,lcnki .sá]i bijs2t€ ]ehet Péld^. c KirúL, P!
rl "rr ee1' er '' l" 'Jl 

_; 'J" ' IPl' '.m ha8!ld íboa a
kla.inétozásl, és aki .. dkívül szelén}', sZmpatikus cgyó.iségévcl
bcl.|t! nagíl á kö7iinsóg s/vébe A relsenYetnel van cgy na
gyÓn *ellclncs vonása is -l\Lkon abban rc]nón)tedijn|' ho8t rá
talí]Unk vallkiÍe' aEbó1 eLementáds .rő!c] töí f.l a iebehég. a

z.neiség' !|í a szó legtcazjbb éÍelnében játszit , b&gszcréÓ,
aliincli á színPad' a nytlváno$ág a leglernrésletesebb lozeg az

Ez neglörtént velern' vclünk Tiszaújvárosban Ecyszercsat
meqjelent a yinpadon cgy Pöltöm kis gycÍck, é9 lncgszületett a
.soda Kezernben meBALt a loll, nem volt nir jegyzeLelnem lo
!ább satrnabeljbó] islnét zenehallgató lettem, azt hiszem a zsűn
tijbbi Ljgjával egyÚtt sándar Tanás suÚasÍóI' 10-évelen milslél
éri Harinéozás után mcgblboíízra ballgatóságát Eletlorálnresz
s7. moghazudlotó remészetességgel lubicto1t a zenében, ]Ítéka
tobzódolt a külóíbó7ó ka.akt.Íclcnckbcn, kalneazene partner_
lént tezeltc ?ongorakisóraljét. dinanikai skílája lnár most lenyí_
gözó volt Nagy élnénny€] jJándék.7ott meg hcííünkct

Horn AnI]hns kbfináttaná.

A \BRSENY GYÓZTESEI

l Dí.' megoszlv! sófuJ.r Tonós' szar's (Tauíre szabados Tólh
cábol]i s?/u..7j yjlnal BÚdaPesl (Taníra: KÓhán lsLlín)
]I Di me_gos7{vr J'lJb^ '1n'fu, lrécs (Tanín: H. íLh Gyózó)i

'JrdJ:l] 
P1l... BudapcsL (T&rá.a] RÉ3ó5 sz'bol.5)

IIl Dij &'P' D'"'./' salgólrljín (TádíB: Bccrc Lljos)

l- DÜ DeogNa r.rl'd '|.ii'' Bud.p!Í (Tinín] Zc taiié valkl'Y

^Enlr 
ylnler Dá Gl Bál.nykrente (I'mírl: VenL!r LíszLó).

lI Díj 4 zsűri nen xdll ki
III Dir nregosZlla nlb",l .l]'á.l.J. KNkőIos (]lnÍn] AlrJ.rl Jó
zr.|1GÚld]ils cIibol' BILhr.Jl ('frnám] Kohíí hLví )

l Dij &'r'lr Pál.f' tsüdrpe\L (l'rní.. Kohín 1sNíü)
lI Dil Á zsűÍi nenr ádLl ki
lll Dí) li csdiálhy MiL]ós' sásJ (TaníÍr] csaiághy M]L]ós]
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KLARINÉTos TÁBoR
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T^l*ÁRoK
. ceorg zerelzlie tsel]ini o!€D elsó

. Diurich Tibor a LiszL Fercn.
ZenenrívésZeli Fóiskola taníía

' vargá lÍ!ín ÁHZ szljlóklari0ótosa
. somoIjai G Lehe] klnnnéLnnál
. tsalogh JóZsel aZ MR sámfonikusok

PRoGRÁ\ÍoK
Inlen'v ]núhc!ynUnkák, k.n.cltlátogatás ha]lgatói loncer
let a törnyót tcmplÓnaiban, kiíáddulás' sportolási lehelósé
gek. Iatultalíl (Yálasztbató) ólák. annl eey zenésznek Ludni
érdenres' l]l 7cncj angoL nyclv

r'ÚYÓs 1'ÁBoR
Pili.voro'v'Í. Ioqs. jü|iu\ 2.t-J|.

RESZVETEL

^]aP ' 
közóp . ós fchófok.d T.ornbita, lijrt. luba. Lenor.

bJribn. har$na. uannét. sZaxolon' dob' hógó, gitál,

Á TÁBoR A|iYÁcA
Fúvós zenetan cyakorLat, Bi! Band. Il3lnrónitJ
Ré7fú!ól eeytLtesek. La3Zl Akadóm]a
TANÁRoK
TabányiMiLlály hannóniliamÚvész,oalambosLJl.l
(Lag, Lalcsi) _trolnbitamúvész' Pa1Óla1 lslván tlom
biLanrűlész. Elter János _ zenekarvezeló, BJ]ogh Jó7scf _

* t. MrN-DKÉT TÁBoRB^ ! * *
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