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Inter;rrí -Káfuán Imrélre{- 1g5o. lfuilís z5. &aűn-&aűn

rgy íffatos, napfényes tayaszí nayon síÉ.erüft hejutnom K.átmíín Imre
ts a{en-ts a{en-í att fronáha Tláll és z 9 é z a" r égí os zt a[y t ars a aj rirtűís cív a{
síÉ.erüft eférnem, frogy fogafion a műyész úr. A dofgozószohájá6an

fog oő afro { frat afrnas z 0w ora, mcg s z árnűíífrat at fart merm.y ís é{ú Éott a"

É.ertre ruáző a6{aÉ.oÉ., a vázáűan egy naqy csofr,ar víraq táru{ szeulem
e{e. tgy É.ényefmes fote{ban gőzö{gő fr.avé meffett píffantam mp7 e&szirr
a m.estert. Arcán harátsrigos moso{y, szemöffiöÉ.e fe{ítúzya" Eerűn néz
rám- Ugy úrzem, m,íntfra megzavartarn vofua a goníohtaíhan-
tsemlúat6ozom- ${ehézáesen fe{at[ É.ezet nyújt, heffyeí Éíná{ 3{íssé
megfrató{va téreÉ. rá érÉ.ezésem oÉ.ára,

Rajftonateúna: SzeretnéwtmegÉ.ösztllni" frogy íűt szanrfun" és frogy a
saját szenté{yéhen fogoÁ 5{em yoft É.i)rtnyt:, hejutní iínfröz, térryína
tníníen fr.aycsohtom.at {at6a É.effett yetnem érte.

K.dfuíín lrnre: Igen. A É.özefrnúfthan sú{yos betegség ért uto[, széfr,,Ltést

Eaytam^ Az o{yan em6er, mint ún" afrí é{ete n"aqy részéhen tarsaságí
é{etet ér, nem szívesen m:utatÉ.ozíÉ. másofr. efttt í{yen áffayothan^
Tísszayanu{tan tefnefr. a nayjaím-

R-L.: S{ata{m.as páE"futds át{ im mögött. Tngem mégís a É.ez{eteÉ.
edeQ.efuéne&. 3v\ennryíre vo{t hosszantó gyereL? lvtíF.ar jött rá" ftogy a
,, z eTLe míníene É. e {ött" 7

fuimnéz, meghöÉ.ken, de érzern az effratározásá| hogy őszínte fesz.

3(.I.: Ó, ftát netnllo{t más út, 6efeszü{ettem- Szüteímfe{menőí Rözött soÉ.

zeneértő em6er aÉnít, mnzsíÉuso§., egy-eqy tanító, ra66í ís. íufia"
aÉ.É.aú6an SíófoÉ,on so§ jőmóűl zsíű csaűi.d éft vefr,lnk együtt. T,zeáűen
a csaűí"do6.6an nagy frangsú{yt feÉtette§, a gyereÉ.eÉ, tartíttatására-
Négy esztenűsen mlír nun tuítaÉ. Éízavarní a szo6á6óC míF.or a
róyéreím gyaÉ.oroftafr- Éveúíg ftaffgattarn a csaűfu{amtóf azt a
csínytevésemct, ami6m őohszó{ovaf vonuftam végíg az áffatofr" Eazatt
a város utcáin^ Szanaszét re66ente§. eftttem-

R.-t.: Ön egy nagyan jó kkofahan É.ezűe tanufm^rínryaít SíófoÉ"an.
3{umo{y 6ardtságot szövőőteL. S{ogy fogaűa" arníÉ.ar míis frí6ája
míatt a csaŰífia efszeg&ryeőett, és szétesett? fuíennyíre tetteyró6ára a
cs aűú É.öta űs e É.et a 6ar át o Ét ó [ v afo e {s z aÉ.aúis Z



K..I.: nvtaí fejje{ vísszaganío{va soÉ.F.af tra6íÉusa6űnat tűnífr. az aÉ.É.arí

frefyzeti,ntÉ.. A §.érűsre yá{aszo[ya azt fríszcm" a míníennapoL rutínja
szerteágazó e{fogtaftsaga" Qízí nónín6 szeretete nagyon soÉ. míndenen
átsegített. 

^tdűrnÉ. 
azért eűág fmtos a sznros összetartó erő. Tn k

yróhd[tarn Eívenní a részem a66ó[ fro7y yafarnít tegye6. a
csaűi"dunÉ.ért. Tá{taftam É.arrqcetdűíst, estén§.é:nt 6orítéÉ.oÉ.at

címeztem_ Tatarní mínúg csltrrant-csöpllent. 3{öz6en jártam a
zeneisÉ.o{aűa" és gőzerőve[ tartuftam Scfrurnartnt és Cfrnyínt. Egy íffi
utdn Éía{aÉuft a maqam 6arátí É.t;re ítt ís.

R_.t.: Ün zenészneÉ. szü{etett. 3{ogyan tuúo egy fi élles ernúer

fetűo{gozrrí azt, frogy a zgneí ydíyafutása eft66 fejezőőött 6e, míefttt
e{,{iezű{fretett vo{na? S mí frojtj" tovd66?

K..I.: Sr{ézze, aÉi TLem tuíja e{§.épze{ní az é{etét zgllg né{Éíi{, az
mínűn6eyy megyróhdf a É.öze{e6en mara"dní Én" hnr ístetwteQ
szerettem É.omyonri{ni. íehet, hogyha a zongorajátéFruir maradoÉ,
taűín Tlenn k futottam vofna 6e naqy Earúert.

R-í.: 3{amár Éarúer,,. Az e(sa nagy dttijrést a Íatdrjaras ftazta $o8-
6an- futesé{ne arrót, *ífu* érzése6et vá{tott frí ez a síÉ.er önffifr

K-I.: 3tíse66magyo66 síÉ.ereím aí6ís k vo[taÉ., ű yaű6art" az ígazi
naqy efr.smerést ez a míá je{entette. Sofr.díg TLem {efretett jegyet vermí a
pénztdraÉnát, már eftvéte{hen e{fr.e[teÉ.. í"4o" amífr.or a szerző
ín§.ognítóhan végíg üft az efuaítist egy yáfto{y6an, és azt űítja" a taps
TLem aÉ.ar a66amaraínL ,nínűq e{erzéÉ.enyüt rgy oúan íínsza§.
É.ezűte ez, amíre mínűg ís vartam- Az efrgeűttség, az uj ÉíftívtisoÉ.
É.eresése, a soÉ, uj ísm"erős, aÉíEneÉ. hemlúatnaÉ, í{yenáor, hardtságoÉ" a
zsúfoft estéfyeÉ., afro{ míndíg szóűa Eerüb§., ez min{-míní egy
eufoúÉus fe{frm F.épez szemi{yem Eijré.

R-L: Aztán szorqos arcÉ. fr.ij,vet§.ezteL. Rengeteget do{gozott. aÚ*
míávefr. F.erüfteÉ. Eí a É.ezeí É.özü[ mínt péffitíu{ a CsárűsÉíráEnő, A
6ajaíer, }víaúca grófnő, A círÉuszfrercegnő... 1/an-e oúan dara6ja"
arní É.özete66 dff a szívéftez, mint a tö66í?

3CI.: $oj ez nwm áirrlnyű É.erűs. íutajdanÉ.éyyen míndegyíE a
É.e{vencem, míntfra
s zü {et é s í É.tirütmény eL

a gyerekeím {enncrteL, megvo{taÉ. a maguÉ.



R-L.: lg4o-6en a csaű.Srívaf együtt űra §.effett É.ezőeníüF. az é{etüÉ.et.

tÉ.É.or É.ö[tözte§. AmeríÉ.ába. j{o7y emfeÉ.ezíÉ. yíssza erre a zűrös
íűszaÉra7

1CI.: Én mínúg sajnaftarn az utazásra farűtott ííőt. Ezért ís
utasítottann yíssza a F.crá66í megfríyásaímat az Xgyesú{t ÁttatnaÉ.6a^

E§.É.w yíszont nlem vo{t más {efretaség, muszdj yoft utazrurn§- Az
éfethen mara"űs ösztiine e{eg erős míníenÉíűen AmíÉ.or jött a
zsffúüffijzé; tiirnegeseTl meneítü{tiiní ef ruróyá6óí Azonhan a zene
szeretete egyeternes, és szerénytefenség nétkűt ótűtfratom, mlír vo{t
yleyem a szaÉmá6an- Itt sgmtní$* fuitrdnyos mngítüűjnűöztetés nem
ért a szdrmazásam míatt. 3|ídr TLem számított, fiogy K.ór"níín ImreÉ.ént
vagy 3(opysteín ImreÉ.ént írtatn aŰí a Íaraíjaímat.

R--t.: Trfe yegye to{a6oűsnaá, {e hajt a Eíváncsístíg, ezért
megúérdezeTn- I{yen sífr"eres fé"fí tnífyen nélcszerőségnefr. isryendett a
hötgyeÉ. F.örébenZ

[dtam" A szem?.e m"egcsí{fan" egy fétsze7 m.osoty jeteniÉ. meg arcan-
Nréfrany máso{yerc utátt fraffom" megÉ.öszdrüű a tarÉ.át, s csaÉ. ennyít
moná

3CI.: *{m... í{m... -Mnyííffi e{teft már azóta, hory ulemís em{eLszenL

T*[.: A fre{yíséget szem{e.{ve rengeteg fúnyfrépet űítoQ. A?nLeTTe nézeQ^

Szárngmra ez gon{os assznnyra utaf, ?űírcm naqyszerű gyerefr.e yan.
Nyí{,vdn hoffiog csaftíú éfetet tuífrat maqa mögött. Trősítsen mp7
a66an" ítogy jó{ gonőo{oml

K,I.: tsikzÉ.e vagyofr. a csaűíőgmra" a 6ázasságcmra- Azé,rt TLem mínúq
festett ífyen íűfíwn É.éyet. NáűLnfr, k yofta6. mngyróháftatásofr., {e
frosszú éveÉ. a{att Éía{afru{ a toferanrcí"a és a tísztefet egymás írdnt, amí
e&ímítja a Éíse66-nagyo66 nézetefteréseÉ.et. É,s aftogy mrír utaft rrí, az
én népszer'úségem azért csaÉ. fiozta magdva{ eze6et a pro6{emlífr.at.
S{em {efret egyszetű együtt é{ní a magarnfajtafffíemfierre[,

B,--C..: 3{a jó{ tuőom" nemrégíhen tért fraza a Űínya eshnajeraf
?árizs6ó[ s{ogya:n é{te meg?

jCí.: hvlínt ayánafr,, ?wyan nefréz. E{enge{ní azt a gyereÉ.et, aÉít
fefneveftem" aÉínefr. nem ís o{yan régen még estí mesét o{vastarn az
,ay6orr" mayeúg egy másíEféríí offiafan éfr tová66 az éfetét. I{yen§.w
eszemfie jut, hogy ftarnarosatt ujrafr.ezífretern az unofr,áí?rlma(, De azt
még mp7 ís frnff étnL



R.í..: A jövőrőf 6eszé[ fog{a{§"oztatja-e az e[tnúűís gondofata?

K..I.: íermészetesen, őe nem fragyoÉ. rd magarnnaÉ. sofr. íűt, frogy ezeTl

gonű[É.oíjaÉ.. rgy É.érésem ycL?L mín{össze a csafaíamfntu. Szeretném,
ha a zeTle nagyjaí §.özeféhenpíhenhetnéÉ. tsécsűen.

R--t.: Azert ne sza{aú*É enrtyíre eftre! SzeretnéÉ. tjnneÉ. nngyon soÉ.

mlmÉ.áva[ töftött, nyugodt hret Éívánní, fro7y fegyen í{eje rnín{enÉí
örijrnére még ftasonfoan sífr.eres {ara6oÉat írní. htagyon köszönijm,
hogy rrírrt szártta ííejét.

Tférzéfrenyú{ve 6úcsúzunÉ. e{ egymlístóf, tsoffiogart
rnegható{va fragyom e{ Xáfunan Irrtre frázát. ]ötttjmÉ.or egy

és Éícsít
úríem6er

fogaíott, s m.ost, frogy ttillozom" e7yszerre űítom őt gyerefr"fr.ént,

fetnattÉ"ént, megszaffottan íofgozó, a zeTle íránt efhívatott míivészÉ.ert.

Ivlegtís zt e ft et és y o {t.


