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                    2018. 09. 01. szombat Kobuci  Óbuda

                        XiloTon ütőegyüttes koncertje

Mindig kiderül, hogy bármit is tanulsz gyerekkorodban, az a 
hasznodra válik! Így járt az Unokaöcsém is, Zoltán!

A Mókus utcai általános iskolába járt, ahol egy rendkívüli ember
az Oszi bácsi (Balázs Oszkár) tanította a gyerekeket 
ütőhangszereken játszani. Azután sok-sok év múlva úgy alakult 
az élet, hogy összejött a XiloTon együttes azokból a fiúkból, akik
6 évesen egy osztályba kerültek az ének-zenei általános iskolába
és mindannyiukat az Oszi bácsi tanította kotta ismeretre, 
szolfézsre és ütőhangszerekre. (Mellékesen a harangjátékra is!) 
Az Ő koncertjüket hallgattuk meg szombaton a Kobuci kertben.





                         2018. 09. 05. szerda Magyar Színház                         
        Vidéki Színházak Fesztiválja

Agatha Christie: A vád tanúja

A Thália Színház tatarozása miatt a Magyar Színházban 
tartották meg az idén a Vidéki Színházak Fesztiválja című 
rendezvényt! Nekünk nagyon megfelelt ez a változás, mert azt a 
három darabot, amelyre kíváncsiak voltunk, kedvezőbb (ár) 
feltételek mellett tudtuk megtekinteni. (A színházi 
körülményekről nem írok, mert a Magyar Színház állapota 
leírhatatlan!) A darabot mindenki ismeri, köszönhetően 
Marlene Dietrich hatalmas alakításának! Ez az előadás erősen 
idézte a filmet, bár a főhősnő nem tudta elérni azt a 
szuggesztivitást, mint „nagy elődje”, de elfogadható volt. 
(Mélyebb hangon, tisztább beszéddel jobb lett volna!) 
Összességében azonban, színvonalas volt a Győri Színház 
produkciója.



2018. 09. 06. csütörtök Magyar Színház
Vidéki Színházak Fesztiválja

 Székely János: Caligula helytartója

 Ez a darab annyira tökéletes, hogy nem lehet elrontani!

Nincs is vele semmi bajom, nagyon jó előadást láthattunk.

Egyedül csak az baj (nekem), hogy pár évvel ezelőtt a Thália 
Színház Stúdiójában láttunk egy Caligula előadást (2011/03/31 
Kőszegi Ákos/Petronius, Bagó Bertalan rendezésében, továbbá 
Dunai Tamás és Körtvélyesi Zsolt szereplésével), ami olyan 
megrázó, tömény dráma volt, hogy a mai napig emlékszem 
Kőszegi Ákos alakítására, és az egész előadásra! Ha akkor azt az 
előadást nem láttam volna, ezt dicsérném! Jelentős még a rabbi 
szerepe, főleg a szövege! Az áthallások pedig egyértelműek! 



2018. 09. 07. péntek Várfok Galéria

Françoise Gilot: Végtelen utazás



(Népművelőnek tanult anno, a Férjemmel együtt! Az én 
csodálatos párom a Honvédség Művelődési házában „vitte a 
primet” azaz például Ő szervezte meg, hogy vidéki színházak 
játszanak a Müvház színpadán. A kritikus színházértők tódultak 
a színházba, mert akkor ott láthattak csak vidéki kultúrát, 
például a Kaposvári Színházat Budapesten! Szalóky Károly egy 
művelődési ház igazgatója volt, akkor. Történt egy és más a 
történelemben, a Férjem kollégiumi igazgató lett, Karcsi pedig 
galériát nyitott abban az utcában, ahol lakott. Későbbiekben a 
Férjem nyugdíjas, a Karcsi pedig milliomos lett!)

Szalóky Károly „csodálatossága” pedig abból áll számomra, hogy
bátran vállalta fel a művészeit, akiknek a munkássága, az idők 
folyamán, az Ő hitét igazolta. Például elsőként karolta fel El 
Kazovszkijt, vagy Böröcz Andrást. 

Szalóky Károly jelen kiállításának alanya pedig az a 97 éves 
hölgy, Françoise Gilot, Aki 10 évig Picasso élettársa volt és 
két Picasso gyermek édesanyja (Paloma és Claude Pierre) híres 
fotójuk:

Ez az életvidám fiatal nő, manapság már 97 éves idős hölgy, de 



Aki még a mai napig is alkot. Szalóky Károlynak, erre a 
kiállításra két képet küldött, amelyeket 2018-ban készített!

A kiállítás legrégebbi (1936/Velence) és a két legújabb
2018-as képe.

A kiállított anyag -talán- életmű kivonat. Nagyon tetszett az 
Uramnak a szenegáli és az egyiptomi sorozat. Gilot, valójában 
ugyan úgy megfestett mindent, ami körülötte volt, létezett, mint
Frida, csak amíg Frida egy időben zárt térben volt kénytelen 
élni, addig Gilot művésznő végigutazta a világot. Ez a tény 
akkora „alapanyagnak” bizonyult a számára, amely 
változatossá, különlegessé tette az életművét. Ezekből az 
alkotásaiból adott át a Galériának a kiállításra anyagokat. 
(Nincs róla tudomásom, hogy ezek a képek árverezhetőek 
lesznek-e, vagy visszavándorolnak a Művésznőhöz?)

A kiállítás rendezése, maga a kiállítóterem, és annak helye, 
minden tökéletes. (Széll-Kálmán térről pár percre!)

Javaslom a kiállítás megtekintését. (Filmvetítés is van.) A 
kiállítás megnyitójának időpontjára nem készült el, de 
remélhetőleg rövidesen megjelenik az a Taschen-kiadvány, 
amely Gilot két vázlatfüzetének és pár vázlatának, hasonmás 
kiadványát tartalmazza egy kis dobozba zárva! Gondolom azt 
érdemes lesz megvenni!



2018. 09. 09. vasárnap Magyar Színház

Vidéki Színházak Fesztiválja

Sediánszky Nóra: A név: Carmen

Ez egy halhatatlan előadás volt! - mondta a Férjem, amikor már
az utcán voltunk! Szó szerint! Igaz ugyan, hogy és rosszul 
hallok, avagy szelektíven nem hallok jól, mert például a Bodrogi
Gyulát hallom, ebből az előadásból meg szinte senkit!  
Szünetben megkérdeztem Kocsis Judit művésznőt (Öcsike 
unokahúga, a Szegedi Színház tagja)? Válasz: A Nőket 
egyáltalán nem hallom, de lehet, hogy jobb is, rémesek! 

Szóval kiderült a Carmen témáról, hogy prózai színműhöz kevés  
a történet! Mérimée írta meg a dohánygyári munkáslányok 
történetét, egy kisregényben. Sediánszky Nóra a könyv szövegét 
vette alapul, és írta meg az előadott darabot. Kiderült, hogy az  
átírt történet nagyon soványka. Spanyol dalokkal egészítették ki, 
hogy egész estét betöltő előadás lehessen belőle! A legfontosabb 



tanulság számomra, hogy ezt a Carmen történetet Bizet tette 
naggyá, olyan zenét írt a tömör történet köré, amely minden 
szónál jobban kifejezi az érzelmeket a férfi drámai szerelmét, 
hogy inkább megöli, minthogy másé legyen!

A Carment alakító Kosik Anita, alkatilag abszolút megfelelt az 
elvárásoknak, színészileg, bocsánat hangilag, már nem annyira. 
Nem értettem, hogy miért nem szólnak Neki, hogy nem lehet 
hallani, amit mond. Persze egy másik színházban mások a 
körülmények, de azt nem tartom valószínűnek, hogy ne tartottak 
volna próbát. Alapvetően tragikusra vette Carmen szerepét, pedig 
Carmen színes személyiség, sok árnyalattal, aki nagyon emberi, 
sőt, bizonyos szituációkban játékos és vicces is tud lenni. 

Azt pedig végképpen nem értettem, hogy a két tagú zenekar 
időnkét miért játszik részleteket Bizet operájából! (Például, 
amikor megjelenik Micaëla, elhangzik gitáron, halkan persze, az 
Ő motívuma az operából. De ugyan így Escamillo jeleneténél és a 
habarena-nál, is érkezett a zenei idézet. Vagy opera, vagy 
népdallal kiegészített próza!



2018. 09 11. kedd Vigadó

Egészen más ember szerettem volna lenni, mint az Anyám. 
Nagyon szerettem Őt, de mégis.... Persze Anya nagyon-nagyon 
szép volt, én meg..... Szóval nem is lehetett volna nekem 
hasonló életem. Amikor meghalt, meghaltam én is, egyszerűen 
nem voltam képes megérteni, hogy csak úgy, itt hagyott engem. 
Az is érthetetlen volt számomra, hogy az erős, halhatatlan 
anyám, eltűnt.... 
Nem sokkal a halála után, céltalanul kóvályogtam az utcán, 
majd megálltam egy kirakat előtt és bámultam a 
semmibe...valaki figyel...a kirakatüvegben megláttam az 
Anyámat. Percekig néztünk farkasszemet, mikor rájöttem, hogy 
én vagyok! Átváltoztam? Nem akartam, de olyan lettem...



Ezek a gondolatok jutottak eszembe a darab megtekintése után.

A drámában a Lány hal meg, tehát nagyon más a helyzet, de a 
kettőjük viszonya, a Lány haláláig tartó vitájuk, olyan elevenen 
valós, hogy akár velünk is történhetett volna, vagy történt is, 
csak más tárgy/témakörben.

Az ismertető, mint ahogyan többesszámú cím is igazolja, négy 
különböző résznek tünteti fel a darabot, de nekem teljesen 
egységes volt, a mindenkori anya/lány viszony ábrázolása.
...szóval meg akarsz téríteni? Nem, dehogy csak...
...ejtőernyőzni szeretnék! Hogy ne legyen egy nyugodt 
pillanatom se?
…ha madárnak szültelek volna, biztosan úszni akarnál... stb.

Az előadás a Zsámbéki Színházi Bázis produkciója, rendező: 
Galgóczy Judit.
Különlegessége az előadásnak, hogy az évek óta Amerikában élő
Peremartoni Krisztina játssza az Anyát és a valamikori 
tanítványa, Soltész Bözse, a Magyar Színház tagja a Lányt. 
Peremartoni Krisztina ezen előadás kedvéért ingázik az USA és 
Magyarország. között. Eddig 16 előadást tartottak különböző 
helyeken!
Azt már meg sem említem, hogy a két kiváló színésznő másfél 
órán keresztül, szünet nélkül, folyamatosan adta elő a nehéz 
szöveget! Nagyon szép előadást láttunk!

Akit bővebben érdekel a téma, keresse ki és olvassa el a
„Mindannyiunk életében motoszkálnak más életek” című,

Lackfi Jánossal készített riport cikket
Színház.hu

Magyar Színházi portál
2017. 05. 18. csütörtök, 13:21



2018. 09. 013. csütörtök Kistarcsa

Hegedűs Judit: A néptánctól a balettig

Aki elmúlt 80 éves, annak hívó szavára menni kell....

Fent jelzett hölgy a Simándy József özvegye, Judit asszony, 
Akinek a barátságát, a nevelőapámtól örököltem és ez a 
kapcsolat - Apám emléke  - de Jutka személyisége miatt is 
fontos nekem. 

Így azután utaztunk Kistarcsára a Civilház-ba, hogy a KIKE 
Kulturális Hetének, egyik, rendezvényén részt vegyünk.

Hát bizony a kistarcsai Civil-ház külső megjelenési formáját 
tekintve eléggé bizarr hely. Sajnos belül még rosszabb a helyzet. 
Gondolom, ha lenne az Önkormányzatnak pénze, már 
megcsináltatták volna, de nyilván nincs rá lehetőségük!

Jutka azonban nem zavartatta magát: Jött a kis Fordjával, egyik
néptáncos fiú unokájával és annak pici balerina barátnőjével, 
egy 2004-ben megjelent - Róla szóló – újságcikkel, amelyet 
felolvasott, majd alaposan elbeszélgetett, kis számú 
nézőközönségével!



A kellemetlen körülmények ellenére, Jutka pillanatok alatt 
meleg légkört varázsolt, és rövidesen mindenről szó esett, ami a 
balerinákra, fúvósokra és a bányászokra vonatkozott! Vajon 
miért is mehetnek 25 év szolgálati idő letelte után nyugdíjba?

Milyen egy balerina (behelyettesítendő a foglalkozás bármilyen 
művészeti „szakmával”) élete. Hogyan segítette a „nagy-fia” a 3. 
gyerek születése után formába hozni az édesanyját, hogy 
kijuthasson még Libanonba, egy előadással! (Hacsaturján-
Seregi: Spartacus)

- Nyomjad fiam feljebb, még feljebb! 

- De bajod lesz anya! 

- Ne törődj vele, csak nyomjad, még magasabbra...

Jutkának három gyereke van, de csak kettőtől származik a 10 
unokája, és 3 dédunokája! Nagy család, a velük járó, rengeteg 
munkával elfoglaltsággal... Jutka azonban bírja, (83 évével 
együtt!) ápolja a férje emlékét, minden lehetséges módon. 
Például az idén áprilisban rendezték meg Szegeden 10. 
alkalommal a Simándy-énekversenyt! Jutka erőteljes 
közreműködésével. Szóval ez a Hegedűs Judit minden 
tiszteletet megérdemel! Szeretem Öt!



2018. 09. 14. péntek Pozsonyi út

34.ZeneEst: Virtuózok Szabados György
összeállítása

Mi a férjemmel nagyon ritkán nézünk TV-t, a Virtuózok egyik 
adását sem láttuk. 2014 óta megy a műsor!

Szabadosnak hála, most egy válogatást tekinthettünk meg, 
sallangok és émelyítő szövegek nélkül, egy eszenciát, a 
leglényegesebbekről, csakis a fiatalokról, a 2014-től kezdődően 
három évadból! Szuper volt Szabados, elkészítheted a következő
évekből a válogatást. Mi ketten hálásak leszünk Neked, az 
Imivel!

Ami pedig a gyerekeket illeti, a tehetségük sziporkázó, 
elképesztő! Sok sikert és szerencsét, szorgalmat kívánok Nekik, 
és azt hogy ne kallódjanak el. Van közöttük olyan, Aki már most
életre való, komoly előadóművész, pl: a 16 éves Lugosi Dávid 
Ali! (A gyerek neve is az egymással való megbékélést 
sugalmazza, köszönet érte a szüleinek!)



Képgaléria következik:



2018. 09. 16. vasárnap Erkel Színház Színpad

Szálinger Balázs: Krizantémok, avagy Liú halála



Szokták volt mondani, hogy: Ember tervez, Isten végez!

Valami ilyesmi történt Ókovács Szilveszterrel, amikor 
megálmodta kollégáival, a 2018-as évadot, az Operaház 
számára. Csakhogy az Operaház felújítása nem lett készen az 
elsőnek kijelölt határidőre, és azóta is csak azt halljuk, hogy 
tovább csúszik a nyitás időpontja. Elég baj ez az Ókovács úrnak,
bár – szerintem – az elsőnek kitűzött határidő teljesen irreális 
volt. Természetesen át kellett szervezni a programokat, de ezt 
most nem részletezem. A Főigazgató úr szeretné megtartani a 
társulatát, ezért vendégszerepléseket tervezett, szerte a 
világban.

A 2019-es év Puccini évforduló lesz, ennek jegyében, Torre del 
Lago-ban Puccini lakóhelyén, egész éves fesztivált tartanak. 
Erre az alkalomra készült el az a mű, amelynek utolsó hazai 
próbáját láttuk ezen az estén, az Erkel Színház színpadán. Ötlet 
Ókovács Szilvesztertől származik, és egy olasz társulattal 
összeállva mutatják majd be a Torre del Lago Festival 
keretében. (Hazai bemutató 2019. 03. 31-én a MÜPÁ-ban lesz a 
Lidércek c. szintén Puccini művel társítva.)

Puccini életeseményeiről szól a darab, amelynek prózai 
szerepeit az olasz társulat játssza (a képen a Puccinit 
megszemélyesítő Francesco Mandich színész látható)  és amikor
az életrajz szerint olyan időszak következik, amikor a zeneszerző
jelentős művét írja éppen, elhangzik egy jellemző ária, vagy 
duett, magyar énekesek előadásában. Mivel Puccini „érdekes”-
nek mondható – konfliktusoktól sem mentes – életet élt, eléggé 
változatos a darab cselekménye. A díszlet, amit kitalált a 
látványtervező, ötletes, ügyes. A szereplők mozgatják a 
cselekménynek megfelelő módra, nagyon egyszerűen, az addig 
csak rózsaszín Cadillacnek látszó tárgyat! 

Szuper kis művet láttunk! Kívánom a társulatnak, hogy nagy 
sikerük legyen! Sajnos fotókat nem találtam!



2018. 09. 24. hétfő Erkel Színház

135. évad, nyitó előadása. Ókovács megint szónokolt az előadás 
előtt. Állandóan azt érzi, hogy magyarázkodnia kell, mert még 
nem készült el az operaház! Ezért az évadnyitót idén is az Erkel 
Színházban kell megtartani. Ráadásul attól tart, hogy a 
művészei elszerződnek, és amire az Operaház elkészül nem lesz 
elég zenésze, énekese, táncosa. Minden áron próbálja 
megtartani az embereit, és felelősen szervezi a 
foglalkoztatásukat. (Felsorolta, hogy csak ezen a hétfői napon: 
Varsóban lép fel az együttes a Jenufával, Kecskeméten a 
Balettegyüttes, és az Opera135 megy itt!)

A műsor:
Kálmándy Mihály énekelte a Prológ-ot, csodásan, mint mindig 
(Leoncavallo: Bajazzók c. operájából). 
A sátáni rapszódia (Mascagni) nekem kissé unalmasnak tűnt, de
a néma film alájátszásért sem voltam oda! (Bár művészeti 
érdekesség, mert Mascagni volt az első, aki „filmzenét” írt egy 
filmhez. Addig a némafilmekhez csak zongorajáték dukált.) 
Szünet után két Respighi művet hallottunk Stefan Soltész értő 
vezényletével.
Nagy siker volt!

Ui: Nekem a legjobb az egész estében az volt, hogy újból itt 
lehettem a 2018-as őszi évad kezdetén az Erkel Színházban.



 
2018. 09. 25. kedd PIM

       Mesés bábok-bábos mesék

Bábkiállítás nyílt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Függetlenül a 
kiállítás többi részétől, külön is meg lehet tekinteni (folyosón 
végig kell menni a kiállítótermek kihagyásával.) A kiállítás 
azonban, szorosan kapcsolódik az Arany János emlék-
kiállításához. Azokat a bábokat hozták ide a szakértők, az 
Országos Színháztörténeti Bábtárból, amelyek szorosan 
kötődnek Arany János műveihez. (A fülemile ,Toldi, Rózsa és 
Ibolya, A Jóka ördöge) Bemutatják, továbbá a bábok 
készítésének lehetőségeit és mivel a kiállítás un. Interaktív 
módszerrel készült a látogatók kipróbálhatják, megmoz-
gathatják a bábokat. Hagyományos módon is lehet bábozni, 
csak be kell bújni a paraván mögé és az ott elhelyezett, kesztyűs 
bábokkal „random” műsort lehet előadni!)

A mozgatószálak a kiállítás elejétől a végéig Arany János 
kezében vannak!



Nagyon jól megrendezett, ügyes, szép kiállítást láthatunk.

Sajnos nem tudom biztosra írni, hogy meddig lesz nyitva, mert 
az egyik helyen 2019. január közepét, és egy másikon pedig 
2019. március 24-ét találtam. Karácsony mindenképpen benne 
van az időpontban, tehát el lehet vinni a kicsiket, de inkább már
az iskolásokat, megtekinteni a kiállítást.

Kurátorok: Lovas Lilla és Simándi Katalin 

Látványterv: Mihalkov György



2018. 09. 26. szerda Örs vezér tér 

A nagy U.S.A-ban hosszabb ideje tartózkodó (1956), általános 
iskolai osztálytársunk Filipovits Annamária, az Óhazában 
tartózkodik pár napja. Ebből az alkalomból kiscsoportos 
találkozót tartottunk, és megemlékeztünk a „cserebogarak” 
halhatatlanságáról!

Igazoltan volt távol Fisuka, Aki kórházban és a Menyuskánk, Aki
pedig Olaszországban, Szilvi Marina városban (Pescara 
közelében) üdül éppen a Lányával. 

Másokat nem is hívtunk, mert a Filip rohanásban van, mindent 
az ideiglenesen itt tartózkodása alatt szeretne elintézni.

Kölcsönös puszilkodás és két szendvics elfogyasztása, valamint 
röpke beszámoló elhangzása után, el is hagyott bennünket.

De jó volt látni Őt, a maradékok pedig jól elbeszélgettek.

Jövőre Veletek valahol!



2018. 09. 28. péntek Szalon

Mesterséges intelligencia

Előadó: Kárpáti István senior szoftverfejlesztő

Magyarországi startup cég vagyunk, amely 2014-ben alakult. 
Technológiánk a természetes nyelvek szemantikájának új 
matematikai modelljén alapul. A modellre épülő alkalmazás 
képes megérteni a szövegeket, tartalmuk alapján fel tudja 
mérni, csoportosítani, a hasonlóságokat vagy képes hasonló 
tartalmú szövegeket keresni. Ez egyszerű és könnyen oktatható,
alacsony erőforrásokat igényelő, és teljesen nyelvtől független 
rendszer. Két technológiánkra kifejlesztett termékünk - a 
Mailien és az Aleetheia. 

A cég Home Page-járól vettem le az angol nyelvű ismertetőt és a
Google fordította magyarra. Ugyanitt találtam a Kárpáti István 
fotójára és a titulusára is. (Gondolom a „senior” kifejezés itt 
nem „idős”, korra utaló jelentéssel bír, hanem a „tapasztalt” -ra 
utal.) Ez az ismertető röviden és tömören fogalmazza, hogy 
mivel töltik szorgalmas napjaikat a cég dolgozói.

Ennél többre nem mertem vállalkozni, tekintettel a korlátolt 
vonatkozó tudásomra. 

Köszönjük a színvonalas előadást!



2018. 09. 29. szombat Szalag utca

                                           Családi ebéd

 Nem szoktam ilyet tenni, de most találtam ezt a képet és 
annyira megtetszett, hogy alkalmazni szerettem volna.

Igaz nem voltunk ilyen rengetegen, sőt csökkentett volt a 
létszám.

Menű: Finom paradicsom leves, eperlevél tésztával.

             Tört burgonya, rántott csirke mell és sertés karaj.

         Vegyes saláta (káposzta/ uborka) valamint tartár mártás.

Vega Unokámnak: Párolt brokkoli és cukkinis-sajtos felfújt
párnácskák

              Csokikrémes rolád, tejszínhabbal.
Kávé, ásványvíz



Kedves Olvasó!

Láthattad az első lapom, hogy ez a szeptemberi levél a 100. volt!

Ha eljutottál idáig, akkor nagy valószínűséggel a többi 99 
levelemet is olvastad! 

Nagyon köszönöm Neked!

Jutalmat érdemelsz!

Kérlek jelezd felém, hogy olvastad legalább 90 levelemet! 

Ha mind a 100-at, akkor: Hurrá!

Elérhetőségeim:

imuzsay@gmail.com / Facebook-on / 201-5459 (rögzítő), ha 
Tudod a mobilomat, akkor ott is lehet!

Határidő: 2018. október 31.

Köszönöm

Muzsay

mailto:imuzsay@gmail.com

