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eeggyy hhéétteenn kkeerreesszzttüüll 
aa PPaarrttiiuummii KKeerreesszzttéénnyy
EEggyyeetteemmeenn.. AA zzáárróóaallkkaallmmoonn
kköözzrreemmûûkkööddöötttt aa MMuussiiccaa
SSoonnoorraa kkaammaarraazzeenneekkaarr..

Csetényi Gyula fuvolamû-
vész, a budapesti Liszt Ferenc
Zeneakadémia tanára köszön-
tötte szombat este a záróhang-
verseny résztvevõit. Meghatot-
tan beszélt az elmúlt hét esemé-
nyeirõl, a fogadtatásról és a ki-
alakult baráti hangulatról. El-
mondta, hogy az elmúlt két év-
ben Szlovákiában, Beszterce-
bányán rendezték meg a nyári
akadémiát, de nagyon zavaró
volt, hogy sehol nem hallottak
egy magyar szót. Megszerették
Nagyváradot, ahol minden fel-
tétel biztosított a hatékony
munkához.

A mûsort J. Haydn Lakatlan
sziget-nyitánya indította. Ezt
követte Vivaldi F-dúr oboaver-
senyének I. része, Fazekas Me-
linda elõadásában.

A fiatal elõadók kiváltságos
helyzetben voltak ezen az estén,
hiszen többnyire csak zongora-
kísérettel van alkalmuk meg-

szólaltatni darabjaikat. Most ki-
próbálhatták, milyen egy igazi
zenekarral játszani. Doppler
Duettinoját Drahos Rebeka és
Szabados Éva adta elõ. A két
ígéretes tehetség fuvolajátéká-
val lenyûgözte a hallgatóságot. 

A. Malcolm Fantázia kürtre
címû darabját Varga Ferenc
adta elõ. A hangszernek olyan
titkaiba, lehetõségeibe nyertek
betekintést a hallgatók, ami-
lyenre nem minden nap van le-
hetõség. 

Az est Mozart Varázsfuvolá-
jának két áriájával és egy duett-
jével folytatódott. Altfater
Otilia Pamina áriáját énekelte
(Ah, ich fuhl), majd Tasnádi
Ferenc Zoltán elõadásában
hangzott el Sarastro áriája. Ez-
után egy duett következett,
Pamina és Papageno duettje
(Bei mannern welche Liebe),
Szabó Annamária és Tasnádi
Ferenc Zoltán tolmácsolásában.
Az énekeseket Ionel Pantea
oktatta az akadémia keretében,
aki Luxemburgból érkezett.

A mûsorban egy újabb Dopp-
ler-mû szólalt meg Magyar fan-

tázia címmel, ezúttal két román
elõadó, Adriana Racolþa és
Cosmin Damian elõadásában.
Egy fiatal hegedûs tehetség,
Kruppa Bálint zárta a mûsort,
aki Mozart D-dúr hegedûver-
senyének II. és III. tételét ját-
szotta. A 17 éves fiatalember a
budapesti Bartók zeneiskola
növendéke. A hangversenyen a
Musica Sonora kamarazenekart
Illényi Péter, a Bartók-rádió
zenei rendezõje vezényelte
(Illényi Katica testvére).

Kristófi János Zsigmond, a
PKE zenetanszékvezetõje kér-
désünkre válaszolva elmondta,
hogy az egyetem életében is
nagy jelentõségû ez a rendez-
vény, amelyen egy hétig taní-

tott többek között Perényi Esz-
ter, a Liszt Ferenc Zeneakadé-
mia vonóstanszékének vezetõ-
je, vagy Madarász Iván zene-
szerzõ, az Akadémia professzo-
ra és Szilágyi Pálma kürttanár,
akinek egyik növendéke a salz-
burgi dóm kürtöse, de sorolhat-
nánk még a neves tanárokat. A
jelek szerint a tanárok és a di-
ákság is jól érezte magát, õk
megelégedetten távoztak, az
egyetem számára pedig meg-
tiszteltetés, hogy egy ilyen ran-
gos eseménynek lehetett a házi-
gazdája. Remélhetõleg a követ-
kezõ évben is Nagyváradot vá-
lasztják majd a rendezvény
helyszínéül.

Orosz OOtília VValéria

A muzsika igazi öröme
VÉGET ÉRT A PRO MUSICA NYÁRI AKADÉMIA

A MMusica SSonora kkamarazenekar

A zzenekar éés IIllényi PPéter kkarmester

Szabó AAnnamária éés TTasnádi FFerenc ZZoltán Adriana RRacolþa éés CCosmin DDamian Kruppa BBálint

A hétvégén megtartott mo-
nospetri falunapok keretében va-
sárnap délután mutatták be a te-
lepülés Emberek, sorsok, doku-
mentumok címû monográfiáját.
A budapesti Biró Family Nyom-
da és Könyvkiadó gondozásában
megjelent, rendkívül igényes ki-
vitelezésû kiadvány szerzõje
Biró Endre. Õ a határ másik ol-
dalán, a magyarországi Békés

megyei Bucsán lakik, amelynek
három éve kiadta a monográfiá-
ját. A kutatás közben hallott ar-
ról, hogy valahol van egy falu,
amelynek a temploma pontos
mása a bucsainak. Hosszas ke-
resgélés után eljutott a Margitta

melletti Petribe, és meggyõzõd-
hetett róla, valóban azonos terv-
rajz alapján készítették a két is-
tenházát. Mint mondta, mindkét
település a nagyváradi egyház-
megyéhez tartozott egykoron, és
mindkét templomot Széchenyi
Miklós püspök építtette.

És ahogy az lenni szokott, az
elsõ látogatást követte a többi,
eleinte ismerõsökre, majd bará-

Petri könyve

A mmonospetri ffalunapok eegyik iillusztris rrészvevõje KKristófi JJános vvolt, aa
váradi ffestõk ddoyenje, aaki sszülõfalujában hhajtott ffejet õõsei eemléke eelõtt

tokra tett szert. Így adódott az
ötlet, hogy írja meg e település
monográfiáját is. Barcui Barna
polgármester és Nagy János
plébános segítségével kereste fel
a helyieket. Eleinte sokan sza-
badkoztak, mondván, nincsenek
már dokumentumaik, fényképe-
ik, ám ahogy elbeszélgetett ve-
lük, egyre-másra kerültek elõ a
régi papírok, fotográfiák. És ép-
pen erre volt szüksége � magya-
rázta �, mert elsõsorban az em-

berek emlékeire volt kíváncsi, a
munkájukkal kialakított történe-
lemre. Természetesen minden
egyéni történetet ellenõrzött,
megvizsgálta azok okiratokban
fennmaradt nyomait, és korabeli
felvételek, térképek társaságá-
ban ezt tartalmazza a majd� há-
romszáz oldalas kötet, mely vél-
hetõen minden petri vagy onnan
elszármazott család könyvtárá-
ban helyet kap majd.

Megyeri TTamás RRóbert

A sszerzõ éés ffia, KKrisztián, aa ffelelõs kkiadó


