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Lelkednek sem Art egy kis táplálék  

 
  
Amikor a Noir-Chocobar-ban megalakítottuk a Gasztro klub-bot, ott 
helyben elhatároztam, hogy megalakítom a Lelkednek sem Art egy 
kis táplálék című művészetekkel foglalkozó egyszemélyes klubbot, 
amelynek fő tevékenysége a tájékoztatás, arról, amit klub egyetlen 
tagja látott, hallott, olvasott. Mottója pedig: Nem csak kenyérrel él az 
ember. Ebbe a klubba nem kell belépni, nem kell követni (de lehet). 
Telt, múlt az idő közben számos művészeti élvezetben volt részem, 
de nem számoltam be semmiről, részben időhiány, részben pedig  
az előre borítékolt érdektelenség feltételezése miatt.  
 
De most olvasok egy könyvet (Aki olvasta meg fogja érteni!) és 
határoztam, ez a dönti pillanat! Nem merészkedek odáig, hogy 
méltassam ezt a művet csak ajánlani merem, nem fogtok csalódni! 
(Sem a könyvben, sem bennem!)  
 
Tehát a Lelkednek sem Art egy kis táplálék klub  első ajánlata:  
 
                 Kertész Imre: Valaki más cím ű könyve  
 

                   Második ajánlat: 
Lehet, hogy későn fedeztem fel, de láttunk egy színdarabot, amelyet 
Boris Vian írt (Mindenkit megnyúzunk Shure Stúdió 2010.02.06.) és 
kíváncsi lettem a többi írására. Kinél találtam meg a köteteket? Hát a 
gyerekeimnél. (Milyen érdekes!) Egyvégtében olvastam el a fellelt 
műveket, volt amelyiket letenni sem bírtam.  
* Köpök a sírotokra  
* Pekingi ősz (A fergeteges fordítás Pödör László munkája)  
* Venyigeszú és a plankton  
* Tajtékos nap  
 

                    Idézet a Pekingi ősz c. könyvből  
„-Hagyja már a fenébe azt a folytonos hivatkozást arra, ami volt. Hát 
már ahhoz sincsen az embernek joga, hogy észbe kapjon, még ha 
egy ideig segghülye volt is?  
-Ne használjon ilyen durva kifejezéseket – figyelmeztette Amadis. – 
Mert ha személy szerint nem rám céloz is – bár az a gyanúm, hogy 
igen -, még akkor is kellemetlenül érint.”  
 
 
Harmadik ajánlat:  
Szintén könyv, Jhumpa Lahiri: Beceneve Gogol (A szerző 2000-ben 
elnyerte a Pulitzer-díjat) Idézet a könyv hátsó borítójáról: „Jhumpa 



Lahiri tiszta, eleven, döbbenetesen pontos és áttetsző stílusú 
könyve egyedi, lebilincselő élmény. A szerző valahol a regényében 
Dosztojevszkijt idézi, aki azt írta, mindannyian Gogol köpönyegéből 
bújtunk elő. Ha ez a mondás valakire igaz, akkor az a valaki 
pontosan Jhumpa Lahiri!” (Greskovits Endre, Holmi 2004/3.)  
 
 
 
Negyedik ajánlat:  

                    Kiállítások  
Érdemes volt megtekinteni (azt hiszem már a meghosszabbított 
nyitva tartás is letelt) Szépművészeti Múzeumban Degas-tól 
Picassóig c. kiállítást. De még ennél is jobb volt és még nyitva van 
egy darabig: Magyar Nemzeti Galéria Földi paradicsom című 
kiállítása . (A Kasser-Mochary gyűjteményből)  
 
Kedves utókor!  
(már ha lesz valaki, aki veszi a fáradtságot és olvasni fogja az ART 
leveleimet!)  
 
 
Utólag sikeresnek minősítettem (mások is pl.: Suseva és R. Judit) a 
leveleimet és úgy döntöttem, hogy folytatni fogom. Lett egy másik 
indokom is, hogy ne maradjon annyi papír utánam: visszamenoleg 
feldolgozom az összes feljegyzésemet, ragasztásomat. 
Így azután a már meglévő ART leveleimbe is bele kellett nyúlni. 
Például ebbe a levélbe is, amely egyáltalán nem egyezik meg az 
eredeti levéllel, amely a Banda tagjainak el lett küldve.  
Bejegyzés: 2011. 03. 05. 
 
…és most kezdődik akkor a 04.. hónap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2010. 04 02. péntek  

 
Szeretem ezt az Erkel operát. Nemzeti érzéseket kelt bennem, 
tényleg. Nem a piros-fehér-zöldet, hanem a jó érzést, hogy valaki a 
magyar történelmet ilyen szívbemarkolóan meg tudta jeleníteni. 
Hányszor, de hányszor lehetne elénekelni a Meghalt a cselszövő 
című kórusművet és hányszor nem engedték?  
Még emlékszem arra, hogy a dallamra teljesen más szöveget írtak, 
hogy azt énekeljék az emberek ne az eredetit! Ildi is eljött, mert még 
nem látta ezt az operát és kíváncsi lett rá. Nem volt valami lelkes, 
elavult! Szerintem meg nem. Játszani kellene, mert ma is 
tanulságos. (És jobb mint a Bánk bán!) A Győri nemzeti Színház 
előadását láttuk, jók voltak.  
 
 
 
 
 
 
 
 



2010 04 10. szombat  

 
Fogalmam sincs hányadszor láttuk a Parsifalt, még mindig tetszik. 
Igaz nem könnyű végig ülni a majdnem 6 órát, hát még énekelni. A 
Berczelly Istvántól kaptuk a jegyet, ezért tudtunk a fölszinten ülni. Jó 
volt, hogy nem kellett felmászni a 3. emeletre. megszokott 
színvonal!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2010. 04. 14. szerda  

 
Muszáj megemlíteni a Vígszínház, Hegedűs a háztetőn című 
előadását. A barátnőimmel voltam és egyöntetűen állapítottuk meg, 
hogy az előadás fergeteges. Később (TV idézet alapján) az is 
kiderült, hogy a Hegedűs D. Géza jobb, mint a Reviczky. HDG 
alkatilag jobban megfelel Tevje szerepére, felül múlta magát a pasi! 
Szakállt növesztett a szerep kedvéért, ami más  
szerepénél nem előnyös (Lásd: később), de igaza van, mert ezt a 
szerepet nem lehet ragasztott szakállal eljátszani, a másiknál meg 
lényegében mindegy! Aki szereti ezt a darabot nézze meg, 
érdemes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2010. 04. 17. péntek  

 
Lecsengett dolog, de megemlítem, mert többen ott voltunk a 
Cinemaestro Traviata előadásán. Jó és szép volt, de kicsit halk! 
Egyébként nagyon kényelmes dolog moziban operát nézni, csak 
egy dolog hiányzik (nekem) a taps! Furcsa úgy kijönni az „operából”, 
hogy nem csaptam össze a mancsomat. Nem sokára megyünk 
megint Rómeó és Júliát nézni!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2010. 04. 19. hétfő  

Két barát közül az egyik megnősül, a másik, 
hogy ne maradjon egyedül, nászajándékba adja magát – szolgaként-a 
házaspárnak. Vígjáték, de önvizsgálatra késztet. „Minden férfi álma: a 
gondolataiba merülő no fenekének tapogatása!  
 
    2010. 04. 20. kedd  

Paul Signac: Aranykor 



A Kasser-Mochary házaspár gyűjteményéből láthattunk képeket 5 fő 
csoport köré rendezve: Aranykor, Természet, Menny és Pokol, 
Boldog világ, Ádám és Éva. Szép volt.  
 
 

 2010. 04. 24. szombat  

 
Vígszínház, Varázsfuvola (Rémes!)  
 
 
 
 
 
 



2010. 04. 26. hétfő  
 
MÜPA Beethoven est (Magyar Virtuózok Kamarazenekar) 
Szenthelyi Miklós hegedült, de nem mentünk volna, ha nem a Kern 
András vezényel! Ami nagy butaság volt, mert a láttuk a Kern hátát 
és a Szenthelyi Miklós élénk fejbólintásait. De nem bántuk meg, 
mert Beethovent hallgatni jó és Szenthelyi kiváló hegedűs! (Ebben a 
levélben túltengnek a hegedűsök, úgy látom!)  
 
 

2010. 04. 29. csütörtök  

A darabot többen láttuk, 
érdemes is a megtekintésre, itt nem olyan jó a Hegedűs, mint a ~ a 
háztetőn-ben, de nem is rossz. Ezt a szerepet már szakállal játssza, 
ugye a Tevje szerepe miatt, pedig ide nem nagyon kell a szakáll.  
 
 
Budapest, 2010. 04. 30. 
Üdv 
Ibici 
 


