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A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
megújult  Zenei  Könyvtárában 
Liszt Ferenc-emlékesttel zárult a 
Zenei klub első félévi program-
sorozata.  „A lángész  kötelez” 
címmel Darvassi Andrea  zene-
tanár, zongorista, a Bartók Béla 
Zenemûvészeti Szakközépiskola 
és Gimnázium könyvtárosa tar-
tott  előadást  –  ezúttal  különös 
tekintettel a Liszt Ferenc zenéjé-
ben fellelhető humorra. 
Mint  ismeretes,  a  világhírû 

zeneszerző  a  magyarországi 
Doborjánban  látta  meg  a  nap-
világot  1811-ben,  és  mivel  apja, 
Liszt Ádám igen korán felismerte 
fiának kivételes zenei tehetségét, 
mindent megtett, hogy gyermeke 
zenei  tanulmányokat  folytathas-
son, amiket már alig három éve-
sen kezdett el. Bécsben Salieri – 
Mozart riválisa – segítette a zene-
szerzésben,  de  Beethovenhez  is 
eljutott,  nemcsak  a  híre,  hanem 
személyesen is. 
A különleges zenei  tehetségû 

fiú  már  kilencévesen  nyil-
vánosság  előtt  zongorázott 
Pozsonyban,  majd  bejárta 
Franciaország,  Németország 
számos  városát.  Első  mûvészi 
alkotása  egy  menüett  volt, 
amit  51  variációban  dolgozott 
fel.  Próbálkozott  ugyan,  de  a 
francia  konzervatóriumba  nem 
vették  fel,  és  nem  a  tehetség 
hiánya miatt, hanem azért, mert 
nem  volt  francia  állampolgár… 
Szerencsére  gyermekkorában 
olyan  kiváló  mesterei  voltak, 
akik megtanították őt jól gyako-
rolni, így a zongoratechnikában 
teljesen  önállóan,  saját  magát 
fejlesztette.  Kiváló  alapokat 
szerzett,  amelyek  elegendőek 

voltak  egész  pályafutásához. 
Ráadásul – a szakértők szerint – 
Liszt Ferencnek különleges fizi-
kai  adottságai  is  voltak  ahhoz, 
hogy  páratlan  zongoravirtuóz 
váljék belőle. Rendkívül hosszú 
ujjaival akár 10 billentyût is átért 
a zongorán. Tehetsége, különle-
ges  adottságai mellett  azonban 
leginkább  a  végtelen  szorgal-
mával  és  kitartó  munkájával 
vívta  ki  az  akkori  nyilvánosság 
csodálatát  és  elismerését.  Napi 
10-12  órát  gyakorolt,  aminek 
jelentős  részét  a  technikai  gya-
korlatok,  technikai  bravúrok 
jelentették.  Klara Schumann 
„zongorazúzónak”  nevezte, 
hiszen  nemegyszer  megesett, 

hogy a koncerten elszakadt egy-
két  húr  a  zongorán.  Igencsak 
feszített,  koncertező  életet  élt. 
Hangversenyein  nem  használt 
kottát,  és  az  úgynevezett  szóló 
koncerteket  is elsőként ő hozta 
divatba.  Egyedül  zongorázta 
végig a többórás koncertjeit.
Liszt  Ferenc  élő  példája 

annak,  hogy  a  tehetség  önma-
gában  kevés,  a  kitartó  gyakor-
lás,  kemény munka  és  a  feszí-
tett  koncertező  élet  tette  őt  a 
maga korában igazán naggyá és 
híressé.  Mégis,  bárhová  sodor-
ta  is  őt  az  élet,  szülőföldjére 
mindig  büszkén  emlékezett. 
A budapesti  árvízről  értesülve 
felébredt  honvágya,  hazauta-
zott,  és  a  feljegyzések  szerint 
24 ezer aranyforintot muzsikált 
össze,  amit  az  árvízkárosultak-
nak adományozott. 
A Zenei  könyvtár  Liszt 

Ferenc-emlékestjén  Darvassi 
Andrea  nemcsak  „prózában”, 
hanem  zenében  is  bemutatta 
a  mûvész  zsenialitását,  zenei 
mûveiből idézve pedig különle-
ges  humorát  is  megcsillogtatta 
a hallgatóságnak. A zenemûvek 
megszólaltatásában kiváló part-
nere  volt  Német Márta  brácsa- 
mûvész tanár. 
A magyar  lángészről  szóló 

mûsor pedig  – nem csak  azért, 
mert  a  Liszt  Ferenc  jubileumi 
évforduló  is  ezt  kívánja  – min-
denképpen  felkeltette a  jelenlé-
vők  érdeklődését  a  zeneszerző 
tartalmas munkássága és kiváló 
zenemûvei iránt. 
  Bálint Edit

Elõadás Liszt Ferencrõl a Zenei Könyvtárban

A lángész humora
„Van idõm, én ráérek” – jelentette ki nagyvonalúan Liszt Ferenc, a zseniális 
zeneszerzõ és zongoravirtuóz, amikor kortársai azon aggódtak, vajon meg fogják-e 
érteni a mûveit. Pedig akkor talán még nem sejthette, hogy két évszázad múltán 
is csodálattal és nagy megbecsüléssel emlegetik majd a nevét. Születésének 200. 
évfordulója tiszteletére, július 5-én Liszt Ferenc életérõl és munkásságáról hallhat-
tak érdekes elõadást a Zenei klub látogatói. 

Darvassi Andrea Liszt Ferenc életének legfontosabb állomásairól tett említést
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A zenemûvek elõadásában Darvassi Andrea partnere Német Márta, brácsa 
mûvésztanár volt

helyi társadalom

Különleges  ételekkel,  harap-
nivalókkal,  egyes  növények 
gyógyító  hatásával  ismerked-
hettek  meg  a  Móra  általános 
iskola  diákjai.  Karay Zsófia, 
a  Szemléletváltás  az  Életért 
Egyesület  elnöke,  aki  már 
számtalan  fővárosi  és  vidéki 
–  köztük  érdi  –  iskolába  és 
óvodába  ellátogatott,  most 
itt  kínálta  a  gyerekeket  olyan 
növényi  pástétomokkal,  mag-
vas  csemegékkel,  gyógyteák-
kal,  amelyekkel  a  diákok  a 
közétkeztetésben  szinte  soha, 
de  otthon  is  csak  ritkán  talál-
kozhatnak. 
–  A gyereket  nemcsak  az 

egészséges  életmóddal  szeret-
nénk megismertetni,  hanem  a 
környezetvédelem  fontosságá-
val  is:  festményeket,  fotókat 
állítunk ki az intézményekben, 
amelyek a  fák  szépségét,  illet-
ve az ember természetromboló 
munkáját mutatják  be  –  a  ide 
most Huszárné Hargitai Beáta 
képeit  hoztuk  el.  A gyerekek 

több,  fából  készült  hangszert 
is  kipróbálhatnak,  megszólal-
tathatnak  –  mutatta  be  prog-
ramjukat  Karay  Zsófia,  aki 
korábban  maga  is  tanárként 
dolgozott.  Míg  beszélgettünk, 
készültek  a  kóstolásra  váró 
különleges  szendvicsek:  a 
kenyérre nemcsak paradicsom, 

paprika  került,  hanem  apróra 
vágott reteklevél, és nyers kar-
fiol, répa, cékla is – vagyis több 
olyan zöldség, amivel a gyere-
kek  rendszerint  már  csak  főtt 
állapotban találkoznak. A vajat 
házi  készítésû  kendermag-
pástétom pótolta. 
–  A kender  csodálatos 

növény – tartalmazza az embe-
ri  szervezetnek  fontos  esszen-
ciális  aminosavakat  és  zsír-
savakat,  gyógyítja  a  pikkely-
sömört,  és  nemcsak  kötelet, 
vitorlát, ruházatot, hanem még 
üzemanyagot  is  lehet  belőle 
előállítani. Élettani előnyeit és 
felhasználását  sokáig  lehetne 
sorolni. Manapság sajnos nem 
termesztik  Magyarországon; 
egyesületünk egyik célja, hogy 

felhívjuk a figyelmet e növény 
rendkívül  hasznos  és  egész-
séges  mivoltára.  Sokan  azért 
ellenzik a kender termesztését, 
mert drog készíthető belőle,  a 
mi  éghajlatunk  alatt  azonban 
ettől nem kell tartani – jegyez-
te  meg  Karay  Zsófia,  aki  úgy 
tapasztalja: a gyerekek manap-
ság  kevés  nyers  zöldséget  és 
gyümölcsöt esznek, annál több 
cukrot,  mesterséges  színezé-
ket. 
– Érdekes, hogy míg az embe-

reknek eszükbe sem jut, hogy 
benzinüzemû autóba gázolajat 
tankoljanak,  a  saját  szerveze-
tükbe  bármit  „beletöltenek”. 
Agyonízesített,  vegyszerezett 
élelmiszereket  vásárolunk,  és 
ha  megbetegszünk,  vegysze-
rekkel  próbálunk  gyógyulni 

is.  A programunk  keretében  a 
gyerekek,  felnőttek  figyelmét 
szeretnénk a biotermékek felé 
fordítani,  illetve  az  otthoni, 
vegyszermentes  zöldség-  és 
gyümölcstermesztés  előnyeire 
ráébreszteni őket. Szerencsére 
itt,  a Móra  iskolában  a  gyere-
kek  maguk  is  kertészkednek. 
Egyesületünk így nemcsak kós-
tolgatnivalókat,  hanem  olyan 
virág-  és  zöldségmagvakat  is 
hozott a diákoknak, amelyeket 
aztán ők ültethetnek el – fûzte 
hozzá Karay Zsófia, aki a gye-
rekeknek  arról  beszélt,  hogy 
a  fák  mekkora  szerepet  tölte-
nek  be  életünkben:  oxigénnel 
látnak  el,  táplálnak  gyógyí-
tanak,  bútorként,  használati 
tárgyként  szolgálnak  minket 

–  pótolhatatlan  mivoltukban 
pedig  fokozott  védelmet  igé-
nyelnek.  Előkerültek  az  isko-
la  fából  készült  hangszerei 
is,  amelyeket  egy-egy  diák 
szólaltatott  meg.  Huszárné 
Hargitai Beáta képeinek meg-
tekintése után következett  az 
ételkóstolás:  a  gyerekek  elő-
ször csak nézegették a „fura” 
ételeket,  aztán megtört  a  jég: 
nemcsak  a  szendvicsek,  de 
még  a  kis  tálkákban,  díszí-
tésként  elhelyezett  zöldségek 
is  elfogytak  mind  egy  szálig. 
Így  ezen  a  napon  az  obli-
gát  kérdésre  –  „mit  ettetek 
ma?” – a csodálkozó anyukák 
rendhagyó  választ  kaphattak: 
citromfûteát,  kendermagos 
kenyeret nyers karfiollal, cék-
lával és reteklevéllel!  Á. K.Az elõadó részletesen bemutatta a zenemûvek hátterét is

Vándorkiállítás és ételkóstolás  

A fák védelmében
Hallottak már a kendermag-
pástétomról? Valószínûleg 
nem sokan. A Móra iskola 
diákjai azonban nemcsak 
hallomásból ismerik ezt 
az ínyencséget, hanem 
meg is kóstolhatták a 
Szemléletváltás az Életért 
Egyesület jóvoltából. 
Karay Zsófia elnök nem-
csak különleges ízeket 
vitt el az iskolába, hanem 
egy vándorkiállítást is. 
A képek a fák szépsé-
gét, kiszolgáltatott voltát 
mutatták be a gyerekek-
nek.

Kendermagpástétom
(ahogy Karay Zsófia készíti)

Fél kiló kendermagot megmosunk, 
megszárítunk, megdarálunk. Fél kiló 
hagymát és 50 (!) gerezd fokhagymát 
összeturmixolunk, összekeverjük a 
ledarált kendermaggal, majd bazsali-
kommal, csomborral, kakukkfűvel, kevés 
sóval ízesítjük. Végül olajjal vagy marga-
rinnal kikeverjük.

A gyerekek fából készített hangszereket is megszólaltattak

Készülnek a különleges szendvicsek – Karay Zsófia nyers zöldségekkel 
hintette meg a kendermagpástétomot
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