
Kelet Európában. szorosabban véve a Kárpát-me'
dencében viszonylag nagy számban elóforduló fájta'

A gerincÍelenek családjábL á mind€nevók trrzsébe
lu.lo7ik. lgenyLelen. a7 ehsegel es x lÍruJsiÍgol egyJúnI
Iol ll]Íl' Llclmc.cse all3 l(cÍul !clcmlne' nlszell egy 7e_
nei ÍIáZison napokig elrágódik' €gy veÍs€nyművel pe'
dlg eveli].P megelPgs,'lk' ETPen e7érl lJÍlx.a n39yon
gazdaságos, tariási költsége a bázikutya és a kínai rik'
sakull között helyezkedik el' Konnyen szaporíható,
atár magról' akí álültetéssel vagy áthelyezéssel. bár
legfóképpen önnemzéss€l szaporodik

T.i. a musicusok legtÖbbje bizonyos éleftorban í1

^IakDl 
musi(us pelldgógo.lJrl' Ez nagyon veszedelmcs

fajLá' Fcltúnósc csc(én azonn értcsí(eni kell l polgír-
őrségel ós aZ ENsZ e8ésZségügyl szerv€z€tét' Egyetlen
ilycn eg},cd Yárosrószckcl fcrlózhcL meg' hl ennek nem
áIljuk úÜít idcjekorán.

Nagyon kiiinomuIt, mondhctni Íafinál1 zsíkmány'
szcrző ÍnódszeÍcik Yánnak' A kisZcmcl1 zsíkmányt,
LöbbllyjÍc fiaLal, rom]DLlan gycrmckcket szelíd Szlvak_
kal magukl]oz ódcsgcLnek, najd cgy gyoÍs és €lóre ki-
tervelt mozdu]ilttal egy kínzóeszkÓzhÓ7 ]áncolják 6kct.
Ezckcl a kínlócs7kö7ökcL 7olrgorínak, hegedűn€k vagy
harsonánlrk ncvczik A gyal)úLllrn fiatal czutín ehhez
lánco1ic ili lotlhbi élelcl. J s/JbádUlJs vJcy J7 anyJ!i
jólél legkiscbb csólye l]élkúl Ezek a gyeÍmek€k flzán
idóvel szintén pedagógoszok lesznek' kik ismét musi_
cüsokat hoznak lótrc. kik az!án sLb stb' A rcndszcÍ ma_
gál mindrg újÍa(cÍmelj, tajkóIctes és megállíhatadan.

A7 itjú musicusokal kÜlóll cÍrc a cé]Ía lélrehozott
épúletekben neve1ik

cellaszeÍií helységekben. kínzóeszkozeik tatrsísígá
ban vagy kijlÖn e célra killxkított kínzótermekben -sdítságos nyclvjáJásuk 52eÍinf gyakorlótermekben
élik é]eLükeL

Esténként aZ iíJú musicusokon kijlönös nyugtalansíg
Iesz üÍÍj' sUlgós \/Ltsigil (lZit JínJk' hog) mJsnemÚ
társiikat az újabban tanult tudományokba bevezessék'
Különösen egy spcclílis 

'tfáj' 
a ÍéZfúYósok jeleskednek

ebben. E]magyarízzák a gyengébb nem egyedeinek a
helyes szái|.rúst, az övjíLék i2mainak szeÍepét a helyes
légzésbcn' ljhcgósbcn, cgyszóval a7 élményt adó élve-
zclcs jílékban' il nyelv szerepét és alkalmazísának

ADOMANY
, Ü,'(

,{u1v[oK* Amusicus Éurugaricus - r{a1v[oL

módjáL' és mindezeket a gyakoÍlatban is bcmutatjÍk' dc
szigorÚan tudomilnyos llapon Megvclik a szírnz lcó'
riít' mert véleményiik szerint egy éÍ7ókletes lremutaLó
mindcn clméIetnél tÖbbel éÍ Hiszen ,zö|d az élel
arany fia' és s7áral minden teoria"'

KülöniJscbb esemény nem is z^varja é1clükef egé_

szen e vizsga idósZakig'
Ilycnkor kis lélekvesztőikcL a tudomínyok viharzó

lengeÍén kcll álvcz€tnit]k. a kajLelezó úrgyak szkilIÍi
ós KaÍibdíszei közÖtt.

A musicus hungllicus mísik nagy alcsopoÍtja. l mu-

sicus orkesztrílis. vagy ahogy ók ncvczjkl a zenckari
muzsikus életvitele js mcgérdem]i .r ludomínyos viZs'
gílódás1'

EZ is 1génytelen iÚla. Télen kjsebb mozgísokkál is
bcóÍl, de a tav sz közc1cdtével hatírtalan i7gJlom vcs7
rajta cró1, iZg|1tottan nyÜzstjg. tá.gyal' s7crvezkedik.
Kisebb-nagyobb csopoÍtokba (úgynevezett 7cnekaJok_
ba) s7ervczódve' kirajzának a Kárpát-mcdcncéből és

elvándorolnak á Pó síksígra, a Pireneusi félszigcLre a
Dé] Német AlfÓldre Egyes fejle(tebb cgyedeik egó
szen a JapÍn szigelckig, sőt Aus7tÍáliíig ls eljutnak

A víndoÍ1ás aIátL alig esznek. ilycnkor testsúlyukból
sokat veszítenek' clt azonban konnyedén elvise]ik a

sZcnt cél a múvészi hnlás és 1valutaszcrzés éÍdekébcn
Érdekes, hogy tolyodékigényük aZ utazás alaLt ha'

lárlalanul megnó' Ezért a kiÍajzott egyedekcl sajítságos
folyadékszcÍZő hc]yeiken - úgymint TaveÍne, Gastha_

us, Bierslubc. Lokal - tanulmányozhatjuk' Ezeken á
helyeken kiscbb csoportokba Ycródve teszik próbára al_

koholtúIó kópcssógüket. Gyakrcn látogatjÍk ezcnkívü1
a szcnt hclyeket, úgy minL Qüelle, Neckcrm|rnn' Kaul'
hof. hol ihletet nyernck, úgy látszik, múvészetük tokó'
letesí!éséhez'

Így tengetvén életÚkct, életük ttlkonyáD miben bíz
halnak? Csak abban. hogy clórkczvén a túlvilágl nagy
KoncertteÍembc. az ö.eg Bach János sebestyón szelÍd
mosollyrl megbocsítja nekik azÍ' ámit itl n töldön az
ó nevében elkövcllck'

ViiIgJi Ernd

Lapszómunk karikatú iit l|e er Jónos készÍlelte'

Most már tui|on, hogJ
niért volt ol}an drágü
a belépőjegr...
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ANAGYBOGOS
REZIDENS

A Nemzetközi NJgybógös sZaj-
vetség elnöke. Dávid NcUbcrl pro-
fesszor' 1995 ípÍiIjs l1 ón kclt
]cYclóbcn kŐzli. hogy a szövetség
vczcLóségének dóntése .llapján a
magyarorsZígi kópvisclcttel''dru
Kár.ry gordonkaművészt' a MÁv
szimfonikUs Zenekar szó]amvezetó_
jét, a Liszr FeÍenc Zelremúvószcli
Fóiskolir Debreceni T gozatán k
tanszékvezelójét bízzjk Ínc!

A szővetség melynck lapja jóI
ismeÍt s7akmai bcÍkckbcn - tlgjnit
rendsZcrcscl] tíjókoztntja tÖbbek
*öZötl a lcgújntrb hlngszer és kot_
LakulaÍÍsokró]. a külijnbŐzó máJká_
jú l'agybósdk korrekt tól ig íJa_
iÍól, mestelkurzusok L t Ít. ijsztön_
díjakhoz juLt.tjll a Lrgokrt. stb'

Az újol]lr|1lr kincvczcLl magyaroÍ_
sZígi ''rczidcns".t szÓvelség és a
hazai lr3gybijgős tírsrda1om szíllli_
nlk szoÍosra tűZósóL lckinLi ]eglóbb
felltdatínak

_K.G._
LEVEL DEBRECENBE

Kol1ír IÍnre Fózeneig1zg tó
Kovács Jínos Igazsató

Debleceni FilhaÍmolrikLrs
Zcnckar

Tisztelt Igazgató úr, kcdvcs Mcs
tcrl

Az lBM MígyaÍoÍsZág lrcYóbcll
szeretnénk őszinLón gratulílllj a /c_
nekarnak és karmcstcróllck ezórt a
bízvást mondhalom európai színvo_
llaIú produkcióé.t' amivel nra dó]
bcn a Ncmzcti Galéri.l és .l B rtók
Rídió kózónségét megŐrvendeztet'
Lók

cógünk bűsz*€ alra, hogy cgy
ilyen szílvonahS együtLcsL szpoll
Zorálhat' orÖm tudni' hogy a súlyos
kölLsógvc1ósi nehézségek ellenére

ami. Ínint olvasom. Del)recent
scm kíméli - egy igazi nagyzene_
kaÍa lehcl a vá.osnok, eme]yre jog_
gll búszke.

TovÍbbi m unkájukhoz cÍót és
egészséget kí!ínok'

Tiszteletteli és üdvöZlettelI
df. Nfigt Bíjlint

maf ke ling konnunikíjc ió s
iggzgüÍ(j

&EE

Zavar a zenekarban?
1995 fcbÍuár 8 án kelL levelében a Budapcsti FesZlrvólzcnckar feI-

véte1ét kér1e a NíagyaÍ s7jnrfonlkus Zcncktrok 57övctsógóbe. A Iel-
vételhez szüksógcs adatlapok kiküldése utáll nlunkatársunk élószóban
próbá]t tájókozódni eme örvendetes döntós kclctkezésének hátlcléIó],
Lovábbá a fesztiválzenekaÍi v]sZcllyok.ó] (zenekaÍi Lanácsró]. mely-
nek megléte egyébkéllL a feIvétc] a1apfcllétele loVíbbá a zellekali le'
llács he1ásköÍéról' illeló]eg a zcDckáÍ vezetóSógéhez Iű2ódó
viszonyáról)

sajnálatosnak tarljuk, hogy a zenekar vc7c!óje, Fischer Iván nem
llldolL a felvétcli kórclcDlró]. ami azl a bellyonást keLLi, hogy a 7c_

nckarl vczctóség Dem kc]1ócll tájékozot1 eg}'lnás 1evelezésél lllctócD.
Úgyszilltén sajllá]álosnak ítóllük munkatársunk ncm kimondottan ud_

varias clküldósót,va1amint azt a Ényl' lrogy az újonnan megválaszÍ)tL
Zenekari,,képviseleL'' egyik Lag|a' szabó PéteÍ sem kívállta korrrmen'
tálui a lörlólltckct

Csupán Íell]élhctjük' hogy a FcsztiválzenekaÍball is kitllkullrak
azok a feltételek' melyek lehetóYé Ícszik nemcsak a dcmokÍatikus
működés1' de alkirlnrasinL a hasonló szinlfonikus ZenekaÍok állal lé1-

rchozolt sZövclsóg ós laI báráti éÍdek]ódésót js
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