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Lelkednek sem Art egy kis táplálék  

 
 
Köszönöm mindazoknak, akik reagáltak a fenti című előző havi 
tájékoztatómra!  
 
Most pedig egy kis beszámoló következik, mert akadt egy-két dolog, 
amely „szóra érdemes”  
 
2010. 05.01. szombat  

Mi történik az emberrel, ha már úgy 
érzi, nem történhet vele semmi? Marad a játék. Az egyetlen lehetséges 
szabadulás a belső urtol. A kérdés csak az, hogy hol van a határa?  
 
 
2010. 05. 03. hétfő 
MÜPA Kárászy Szilvia: Bulgakov:A Mester és Margarita című  
regényének alapján ZENErotika két részben Szilvia sajnálatos balesete 
miatt ez az előadás elmaradt, de nagyon remélem, hogy nem végleg!!!  



 
             2010. 05. 06. csütörtök 

 
Nemzeti Színház, Orfeusz alászáll  
 

             Az első felvonás alatt halálra untam magam, de a második felvonásnál  
megszégyenültem, mert gyötrelmes drámát láttam és visszafelé 
igazolódott minden. (Ez is a „Butaságom története”, nem ismertem a 
darabot!)  
 

 2010. 05. 09. vasárnap             
Verdi: Requiem Vasúttörténeti Park Vonattal mentünk, de pechünkre! fél 
órával később indult el a vonat, mint ahogyan hirdetve volt és már csak 
olyan helyre tudtunk leülni, ahonnan nem látszódott a zenekar és a 
kórus. Csak a kivetítőn láthattuk a történéseket!  



 
Az előadás – minden drámaisága mellett - az volt a legnagyobb 
„csodája” ahogyan a zongorakíséret átváltozott a zenekari kíséretre. 
Ugyanis az „eredeti” előadás zongora kísérettel lett előadva 
kényszerből, természetesen. A terezini előadás emlékére itt is 
zongorakísérettel kezdik el a különböző részeket, (megemlékezések 
miatt meg van szakítva a mű minden lehetséges helyen) majd a 
zongora átcsúszik zenekari kíséretre, fantasztikus módon!  
 
 Egyébként, ha az előadást a MÜPÁ-ban tartják, és a fanfárokat 
felhelyezik az első emeletre, akkor ez lett volna a legtökéletesebb 
Requiem, mert minden közreműködő tökéletes volt, a kibővített énekkar 
pedig csodásan énekelt. Ez az előadás azonban nem a római katolikus 
gyászzene, hanem egészen más, és így felemelő, megható volt. Idézet 
a kivetítorol: Mengele: Ezek a szerencsétlenek nem tudják, hogy a saját 
gyászmiséjüket zengik!  
 
Júniusi események már egy következő levél tartalma lesz, addig is jó 
mulatást mindenkinek, minden helyen és vonatkozásban.  
 
Egészen más dolgok: (Pótlólag) 
 
2010.04.16. Meghalt a Popper Péter, íme egy levél, melynek 
elolvasásával emlékezhetünk Rá, a Venyától kaptam:  
 

 
Két hasonló üzenetről tudok: (Lehetséges, hogy nem így vannak szó   
szerint, de már nem volt idom utána nézni. Aki tudja pontosan az 



idézeteket írja meg nekem.) Rejtő Jenő: Sírfelirat: Éltem és ebbe más is 
belehalt már!  
Nagy László: Mit üzen a későbbi nemzedéknek? Ha lesz még emberi 
arcuk, akkor csókolom őket!  
 
 
 
 
2010. 05. 05-én volt a Tibi bácsi halálának 9. évfordulója!  
 

 
 
Ez a kép 2000-ben a Kiserika esküvőkén készült!  
 
 
(Megjegyzésem a képhez: A kép eredetije több személyt ábrázol azaz a 
Tibi bácsi ki van emelve a képből és a sokszoros nagyítás miatt életlen. 
A világítása tipikus esete a fotósok által tiltott, háttér világítás nélküli, un. 
egylámpás, vagy a fotógépbe épített világítás okozta árnyék képződése 
egy közeli tárgyon, falon, másik emberen illetőleg mindazon, ami a 
fotózott személy mögött van! Tehát technikai szempontokat tekintve a 
fotó osztályzata: 1-es, a tanár megbuktat! Szubjektív szempontokat 
tekintve a fotó tökéletes. A kép életlensége az életből lassan kifele 
hátráló ember elmúlását jelenti, a kontúros háttér pedig kiemeli a 



fotózott személy személyiségét meghatározó arcélét, határozott, férfias 
vonásait.  
Talán ilyesmi miatt lehet tenni olyan megállapításokat, hogy, ami 
tökéletes nem biztos, hogy tetszik, de ennek az ellenkezője is igaz 
lehet, hogy a nem tökéletes dolgok lehetnek jók, ideálisak, kedvezőek, 
kérdés, hogy az érintett személy hogyan viszonyul az adott dologhoz. 
Egyszerűbben: A szék határozza meg a tudatot (Vagy már ez sem 
igaz?) vagy mindenkinek szép valaki, valami!  
 
Itt a 2. levél vége  
 
Üdv. 
Ibici 


