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Címváltozás
ÉrtcsítjL1l< a Klarinétos szövetsó8 tasjait, hogy a legutóbbi köZsyűlésen cl

|oge(l()tL váltoZások sZeril]t a szövctsóg cín]c Ine8víItozott.

Jirnu.it l tól a szijvctség új cínle ós szél<hclye:

Magyar Klariné(osok szöveísége' I kcriilcti Nlűvelődési Ház

101i lludal)cst, Berr rakpart 6 lclr 201 0324 lel/la,t:201- 2780

I'cr'cI( zósl cíÍllcj 1034. Ljtldnl)cst, llócsi ll' 88 90' I/31

A lctlti cítllcrl ís tclcíonszárrlon rltttrtklicl,-jllcrr llírrllil<or lelret üzenetct hagyni

Klarirrétversenyek
AZ ICA NClnZc{]{(lzi I(lal inétos Szövctség

a Fcsztir'íllroz klplcsoIóclóan VeIscrryt Ien-

clcz 1<iizópiskolliscll< és lőis]<oliisok részére

A fójsl<illís verscrry clíidajntóje és döntője a

Fcsztivílll] egyidóbcrr zajlik.
A v, rs,.ny.kr,. lr,rtrgL.rzcll,iv,tl is,t trrrL-

zési díj bcfizctéséve] lchet jelcrrlkezni. A
]{ajzóPis]{o]ís vcrscuyl'len a hangkazettlik
ncghalIgatása utiil) dölrI a zsűri.

A verseny aryaga decetlbcrbcn fog nrcg-

ielen r r i

Kórjtil< a kllzópisl<tllís ós fóiskolís klari-

rr( li )s' 
'l,.rt, 

lr,l 5/! r \ l (r l(k r(iszt ven ni .r vcr-

senyel<cn, jclerr t)<czzcnck a Magyar I(lrrri'

Il(l. |Ll ']( 5löV,'sl:$etrik Úi ,itrtin'
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No uan Lltr 1 1-Ó )tlcst o1 toltu]l óuztíró kózgyűlési)rtket. ]ra tos Llö ntó|tkct |rczLu nh antihez az t lpsztt-

bál1,t is tuótlosítunu k lrullclt. [|csv,íltozott a ;zöuctsóg szélthclya' Ezentúl lz I kerúlctí Műuelődósi Hóz ld
L)tt}nn t rrckünI(. I]őUüIt a uczctősí5útl<.Az alnöhsóg tagy latt Horuát]t I'tísz]ó Ús Vcntar I'Lísz]ó. A szőucL\ég

Írt z1i s),cit a közg](íló5 í|] tiI1ncgvó lasztott sztínuízsgáló bízotÍsÍ g cllcrlőrzi 'I'a gjrtí: Nénwth JózscÍ, Abo'

lr,Í ]Q|t!\líll' lyltizl ValÚ ia

A jtiuő tui 1n tlgran toh kijz(jll liarcIt ltelyct |oglal cI l ptít izsi k]at inítos Íllólhozó, nrc]yan szi;uclsésüIi.

Íi;bb !lqsnl ].épIisL|lÍt:tttó tttt4át' I'csz nytít i tóbor magirlt' A tlta3y,rt' IVrnIlc.tz aruaze!Ícl llözösen ltlubcste-

lú fosuL!]( Íllrkni It iy1űvalőr1ósí Hizbttn AItlubcsÍalt ptog:rl!l:júÍ dl'!tualitálok tölÍiltIti: Ienrczbcnutatók,

,l1c5!ÜluEus, tliplonn clőtti koncu rck, c]őarláso]t'

\/tíitoztaÍ tttirll lzitjsrig !t:lnatilttíjtilt, ós rtöuelnótlt lz o]l]dszLínoÍ is,lu lL'rrrr,'rl.'lr Á ltINKA'l Á/?sÁlNK
Szcl cLnóttk " szct !t ttz Ll rsziL3bllt" ttlrté ttő t:sc tl túll1,tht őI ttld ósítllt i. \t írjuh a lcualckut, cikkekcÍ, Jéryüépc-
hLt, litd,t(:sthut ['lil ullÍttll :zcltllrú l lcltLtő:ógct rtdlli tt bal lu !lÍ llclzúsrtt'

lt1urlúi:lru gaztllg, l)0l 0!] 1ij Ít,.:L híuútlolt ntíndtltkittck'
Bologh l(tzsef

Clarinetfest '96
1996 jú)rrrsíbarr a NcnlzelköZi KIariIlétos

S7;,,,, t:, ; le \. l.irizslr.rn r',.lrJ,.zi.1v\':. sz,'-

kiisos i]ssZcjÖVctelóL júrlirLs 3-7 kozÓtr A
lreszti\'ií] j!]lz8aií)ja Grry Dcplus és MicheL

C iz lrcl
sZerCtnén]( részt vctttti a li'sztivá]orl,

car.enlííre bóvebltct tletll tudutll<. Az ttta'

Ll:t ,t lil.lriIl,ll,,\ \/il\'(t\it sz\.rv\.1i, r(isz-

be rr ilrrkil)tségi llirporl.
t(ÓrÜllk rlirldcrr]tit, éLde]<lór]ókct, |<lari-

nétosokat, hogy jcIczzól< rÚszvÓte]i szíIldé-
l<ukirt, r'alanitlt )rcrgylll l Sztivctségrlc)< se-

gítcni tudníutak aZ Lltizíssa] l<apcscrlatllltt'
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'l'ú]zás lélkü1 állíthat'uk,,,törté_
nelmi" esemétry színhelye Yoit 1995
októbcr l4 ell .t bud.rpcsli Wcirtcr
Leci Zenetrltlveszeti Sz,rkközt1pis.
kola. Minden bizonnyal először for-
duIt elő, hog1 ](ift'ezellCn szl](m'li
jellegű tanácskozás céliábóI az
osz,íH Inind('n leszebÚI l3 koz(|i5_
kolai I<]arinét tanír gyűlt össze.

A régen esedékes 1alíll<ozó célja a
következőkbcrr foglallrató össze :

Millt aZ köztudott, aZ eln]úIt 8-10
éV döntő változásokat hozott a kö-
zépiskolai k]aIiIrétol(tatásban' Az
intÉzmctt1ck rz'rtlt'r.rz L'Ioző cvtize _

dekltez k,:pcs t megh.i runrszoroz ri-
dott, igy nr.r ö5s7(s(n I6lz'll<közó.
piskol.l nrűkötlik.rz ursz'igl'.tn ' Iz.t
tény jó lréhírry kÚIdést vct fel' Milr-
denekelótt a terrd]<íviili Ilódorr
megszaPorodolt,,konzis" l<]ar-ittétcl-

sok továbbtallulási le)retőségcit. Á
kÓzépiskolík szímílla]< növel<cdé-
sévcl ugy.rrris c1iy.rlt.rl,irl nent tt,ill 't
továbbtarru]ísi csóly, sót.'. A feIsó-
ol(tatásbal a költségvetési lrelyzct
Iratísára egylc inl<íbb szúkül a fel-
vthclL] ttÚvcttr]ik,'l< sz,ttn't, .il].iso
kat szüntettlek rrteg, így cgyre rla-
gasabb köve tclnl érryel<n ek l<ell
megleJelni. KisZímítottul(: óVctlte
mintegy 30-35 dií]< Vó8e Z a s7-akl{a'-
zépiskolrillln, és valószíniileg rllirlcI-
egyiktil<. vagy legalíbbis dön tti
többségük diplolnílroz sZel c tne
jutni' Iilrhez l<épest példíul az idón
nirxirnum 10 nclverrdék jutott be a
küIönbi;zri lc]srl, 'kt.rt'isi itt tcztl lc_
nyekbe.

Az ércrn llási]< cllda]a renclkívLil
örömtcli, aZ is]<o]ák és a k]arinéto_
sol< szímá nal< nijvel<cdésével me-
gindult egy egészséges rivalizílís az
intézményck Ós növendékek kö-
Zött, lne]yl]e]( cr'cdtrlétlye egy - túl-
zás nélkül í]Iíthatjuk- viliigszírlvcl-
nalu l.l'rt irt,lt' 's korr lszt'ily tnr'gszÜ.
letése. I]rlnek bizonyítékát nrirtderr-
ki hallhatta a novcmber 11-i buda-
Pesti ta]á]ko7-ón, a)iol e sorok írójít
is me8dtibbcntettc az a fantasztikus
sZílrvonal, anlt a szakktizépiskcllá-
s,rink l.'5inlrl'j.ri, VeÍ5en ygyÚZ l\'st'i
nyújtíJttak'

A fentiekbó1 e8yel)esen kÖvct)<e-
zik tehát, lrogy a jllvóben l íelvételi
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kaiVctelményekct ncg ltc)l szigor i
tanunk, lta ncn akarjuk, )rrlgy óvelr-
te 20-25 a mai l<övete lrnérlycl<hez
képest közé;lszerű lrövcrldék hagy-
jl el isl<oJáinkat, akiknek nritlinílis
az esélyül< a tovíbb tatlulísra.

lov.ibb rr.lrczrti.r lrellzL tct .rz is.
lrogy a zcnenűvészeti főiskolii]<ra
bejutni képtclen diá]<ok miis Íclsó-
o](1atísi il)l ó7-minyekbc igen ne)re-
zerl l(crtihrek be, mivel a szakkai-
Z(ll)iil.,'l'lk kiizistn,.r,'ti kÜvct.'ltrri.-
nyci DclI llasonlít]raló]< ossze egy
giltttlíziumban txntl]tal(kiil' Lzel( a
diákok tclrít i(udiucol<]<ll tclve I<t'z-

dik nlc8 lclnőtt é]eliil(cr'
Á le grra3yclbb clilclnmll tchÍt, a tir'

trír óraszÍLtrl-l<élr1'sZcI lIia1 t lrö\.c1r-
dékckrc ''vaclíszi]<", és bizilrty tréltl
ez- a szcnpor ) t er aiscbbncl< bizoll'ul
cgy fclvételirl' lrlillt a g;,crIne lr étcIc-
ke, a]<i bír örül lrog1' fch'ctték, de
rövid idíírr bclLjl l(idcrü], lrogy jclbb
l, tt rolrr.r l-l tr.s,.rr rrr,is p,rlv.il v.i-
lasztani, nint nreglnnyi l<rrd,rrc{l-
tléntlycL a lllita llogiitt, a nagyolr
l<cvcset éró l<crnzis érettségijóvcl it
t.r tsoll .ilr,r tr I'r',ll'.rlkozrripily,it rr, '-
dos í( irtli.

'1'udtltrrísLil l<cll verrlltLrlk, l viJíg
tllegvá]tozo( t, bírnekkorlit is ltjlő-
rJÜtt rz'rl'rrr'ril'rx. 'rz .rl',p ,: 'r I.' 'z.'1,
Íb]<ú zctlcllktatlís ltz c]ntú]t ór.tize'
dekbln. '.z ,rr nrrz.lg (Sys/( rr, l
ncIlr bír cI cl<]<tlrl klaritlétcrs tú]tcr-
ln e]és ( '

Árr'r l<.'llti]rek,'JrrJttk, _ 
'tttt, rltlr i

ben Íelcl(ísnek lkarjuk rnligrttll<,l t

, rezni r)i;vL nJ(krirrk j;,r ' '1.. r1

hogy lcga)iibb 80lXl csélIycl garlrlt,i)-
rri tudjr-rl< a fcl\.ctt IlöVcLldél(cl( 1.r-
v,rlrbt,rrrrrl,isi , r, y,'t rn,.rg .rl,l..,r i.,
lra ez tretlcsal< rajtlrrrl< rllúlil<

Ihrrel< jcgyébcrr a rlcgjclent 13

l<cllléga e91, clvi íllísloglalíst íoga-
dott c]. Ilzek szcrirlt - e]tóróctl az cd'
tJigickt"l - 1.,'r rl.tct fornr,il',t l. ir',rrr
ju]< öl]tclli a [c]Véte]i allya8ot. Á bc-
vczctésétól azt viirjuk, lrclgy csal<

azo]< a llc)ve tldókeJ< jclen ne l< rneg a
felvétclil(cn, al<il< képesek etttlck az
anyagnirl< az clsajátítására'

Tcllnószc (eselr ezutín sen akat-
iuk a kú]dlrböZó il ] 1éZrrióIlyel( auto-
nórrrií jii t valllliíéle urlifornlizáIt
I{ajvetellr']ónyrel)dsZerÍel lnc8séIte-

ni, azt rcméljÜl<, lrogy cgy abszolut
közös tlegcgyezéssel tlegfogalma-
Zott lelVételi arryag összeiillításával
minlegy Limf onlot .rdunk,t zencis-
ko]ákban tanító kol)égáknak, a
sZakktjZépisl(OlíI( elvárlisajt i]lető-
en.

Az elfogadott felvóteli anyag a
következő:
Skála: 4 # l_t 4 ó-r3 búrnrcl1,ik dlh ua.gy

trulll shóIa (to t':nlcrtúek, hút.
1llt] 5}1all szl!, tloltL tliins és szű-
l(ítcÍ.t szepÍiDl)

EIíid 1 JLd jcIllI I ldjlct
2. j1,rtltotlrtt clső 4 sord
(stlccrtto g;r,altorlat)
). Jad]ljL\lll: I' hötetbőI btírltl.e'
lyik ptírdtlan szúlttú cLtid
3' Lj',: 5a1fua,1r, uóldsztott
cltlid

Darab: /' A fclsorolt klarinélutlsc-
ny,ll bónltclyik II' tótclc

1' Iklzdult: F'sz-dúr kl.ua'seny
2. Trrctk: B-cIh ltl uerscny
3 ltosdrll-llóJlel /.l u irtó Lu n scny

II' ):g, :zttbldott |állls.tott
tlőuclósi rlarall
(ltlvr őlag nús stílu sú)

^ 
lass(l tótel ko1ta néIkiil 

'át-szan cló |

'\z ,rtry.,;" 'sszr',rllit,i..r ,rzirI r;ir-
túllt lllcg, )rogy czzc) az a)pafokÍr
cli<tatísban dolgozó koJlégáin)<nak a
rnurll<l'ijít, és lr í'civótcliklc V]la) fl:l-
kúszLr]óst sc8ítsiik. Akkor ]csZtink
clógedctlcl<, ila az tlrszág mindcn
sZcgl€tóbcn ]csz k]arirlétcl]<tltís,
csLlPíll aI lil szcIctrrérl]< íelhívni l fi'
;).lrn. l, lr, 'iV ,rli r'lrtlriv,rt.isul v,r-
lasztja a ltIarinétozást, annak igen
I<cnlén;' pl ribíl<at kell l<iiíllrria, rlert
a piilyiin csak a legkiválcibblI<nak
vlltt csÚlyril<

Rcmó|jiik, hrlgy íllísÍogJalístrnk -

ltrrelyct tnittden szal<középiskola ir

s,ri,rl l.l\',rl, li Lij(1kL,rt.rt, 'j ib., fog
lncgjclclrtctili - egyeté[tésscl ta]iil-
kozik Illljrl a zcneisl<clI.ri llol1ógíl<
]<ijróllerl' Kérjtik, ]r il ]lozzászó]iisuk
lcnne' kLiJdjÓk el vé]en]él]yüket a
l(larirtÚtos Szilvetség círnérc'

A íc]készü]éshez, nlullkíltoz sok
si]<crL kívírlrttll<

Ilonl Atulrás
.2.'lki'z. l'i'kol.ri kl,rrir r.'t t.r r r.r r

1995 t)lcl|\lBltR



A klasszikus szaxofon Versenyfelhívás

^ 
szaxoíont 1840 körül a belga

Adolphe Sax találta ki, és mivel a

fúvós hangszerek legfi atalabbika,
a 18_19. század nagy rnestereinek
zenei előnyével nem rendelkezik.
Áhogy jóformán mínderr hang-
szer repertoárjárrak a darabjait a

nagy előadók inspirálták, gondo-
Iok itt Például Mühlfeld művésze-
tére, nerrr adorrrányozott vohra
nleg bettttüIrket Brahms rendkívü-
li katnar.rzerréjével, amiben k]ari-

nétot használ. Mozartot Stadler
inspirálta, hogy rnegírja Concerto

hlarínétra círnű művét, az első
nagyszerű rnűvet klarinétra; azon-
ban ezt a művet csaknern egy év-

századdal a klarirrét feltalálása

után írta meg. Hasonlóarr, az első
jelerrtős rnűvet szaxoforta, Jctcqu-

es Ibert írt 1935-bctt, ConcerLino da

Catrcra cínlrle|, ez|is kÖze| száz
él.vel a szaxofotr feltalálása után.
AZóta nlír lt.ttlltttas rcpertoárja
vatt a szaxoíottnak, és tna már va-

lószínüleg több nrűvet írLak sza'
xofottr.t, ntitll birrne)y Inás [úvos
harrgszerre.Több rliint 2500 olyarr
zenakari trrű vatl, atrrelyekben sza-

xofont hasztrá]tlak, például Berg,

Belnsteil), Bizet, Bartók, Debussy,

Hitrdenlith, Kodály, Prokofjev,
Rachrnanirroíf, Ravel, Sosztako-
vics, 5ztravinszkij, és Weberrl rrrű-

veíben'
A szaxolotr egyedüláIlóarr tud

trregszó)a'ltli, (rgy rrrilitha érrekel-

ne, és tragyotr gyorsarr lehet rajta
játszani A leglágyabb piatrissitno

hangjárl is negtud szólahri, vala-

Inint eTőteljes fortissilno-t is tud.
A hangszírrekrrek a széles skáláját
tudja, ezzel aIkalrlassá válik a leg-

kűlönfé]ébIl zer'rei stílusok és elő-

adásmódok kifejezésére Ezeket a

csodálatos tulajdonságokat elő-

ször a jazz zelészek haszrlálták ki,

alni tr r eglnagyará zza azt, nliérl js

azorrosítják oly gyakrar'r a szaxo-
1995, DECEMLJIR

fonl ajazz-tl. Az utóbbi ötven év-

ben azonban a szaxofon nagyon
kifi rrornult, r'rövekszik kiérdemelt
rnegbecsülése mint klasszikus
hangszer' Ez a fejlődés egyre in-
kább nyilvárrvalóvá tetle aZÍ,

- kösZöl)hetően hajlékonyságá-
nak- hogy a szaxofon igen alkal-
mas a 18-19.száZad zenéjérrek elő-

ldására.

[u8srlc Rol]Jsür
A uilág tng1, szaxofornsai ah cyyikc,
a hlooltti sloni cAvtcrrr prolasszora, a

Nc ntz tthöz i S la rlfott 5z öuclsis clni,hf

A Kaposvári Liszt Ferenc Zenets'
kola l996' lebruár 23-án lnegyei
íafúvós versenyt rendez íuvola,
oboa, klarinét és fagott szakon

A verseny célja: Kiemelt prog-
ramot biztosítani a fafúvós hang-

szeteketr tanuló növendékek szá-

mára, eZért sZátnítunk a rnegye ze_

neískoláinak résZYételére.

A zsűri tagjai: Szelérrdi Zstr-

zsanna fuvola Szakközépiskola
Pécs

Dra tsay Ákos [uvo]a Szakközé-
piskola Kecskernét

Balogh József klarinét MR'f
Szirnfonikus Zenekara BudaPest

Deák ÁrpÍd oboa Szakközépis-
kola Pécs

Ielentkezési határidő: febru-

ár 1.

Nevezési díj; 450 Ft

Bővebb íelvilágosítást Sasvári

A1tí]álré klarilléttatrár ad: Liszt Fe_

Ienc Á]lami Zeneiskola 7400

Kposvár
Kossuth Lajos u. 21. Tcl: 82/

315-834, 321.-323

Sok szeretettel várjuk az érdek-

lődőket is.

Tárogatósok
országos Találkozója
Tárogató zetléiől lesz harlgos

tnárcitts uLo]só hetéberr á szerer'r-

csi ltákóczi vár. Itt kerüI meglell'
dczélre l996 ll)árciuS 29_.]l kö-
Zött a táIogatósok találkozója A
retldezők várják azok jelerltkczé_

sét, akik tárogatórr játszanak, vagy

harlgszerük vatr. Mindenkil'tcz
szcrettrétrk e]jUttatni a rész]etes

progralnot, eZéIt kérjük nev|lket
és cfinirket ktrIdjék elnekürlk. Más

érdeklődőket is sok szeretette] vá-

rnnk.
lLákóczi Tárogató Egyesület
4562 Y aja
Vay Ádárl Múzeum
Tel: 421437 -046
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Hihajavítás
E]őző szátllullk 25. oldalárr a

,,WAsBt] kotlferetrcia" Japánban
cÍr-rű cikk végéről lerrrarac1t né-

hány sor' Szíves elrrézésüket kér-

iÍik érte, a cikk így fejeződött be:

,,Alri teheLi jelentkezzen nemze t-

hözi zenelulbl, egy ilyenhét megha'

tározó jelcntősógű lehet rc ember

egósz életére. szepesi Bence''




