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zseni
Zseni: lángelme, rendkívûli tehetség.
” Zseni lehet, aki soron van, akit a sors keze kiválasztott, akinek ősei akaraterővel lelkiműveltséggel
a művészi tehetséggel voltak felruházva, aki telivérrel – szerelemmel- jött a világra, aki szerelmes
volt a dajkájába aki szerelmes volt a napba, szerelmes volt az üstökös csillagba; a ki a szabadba
kívánkozott s pille után futkosott, aki szerette az igazságot, magában soha nem unatkozott, aki a
munkát szeretettel végzé- a gondolattal a jövőt keresé, aki szakított a jelennel s útrakelt a
sejtelemmel, aki mindenütt és mindenben szívét használta a küzdelemben…”
Csontváry Kosztka Tivadar
"A zseni egy százalék ihlet, kilencvenkilenc százalék verejték.” – Thomas Alva Edison"
Bármelyik gyerekből lehetne zseni [1]►
"Az egyik az orrát piszkálja az ujjaival, a másik remekmûveket alkot velük." Tadeusz Rózewicz
Az ízlés valaminek a tagadása. A zseni állít, mindig csak állít. (Liszt)
Teljesen világos volt számunkra, hogy Akadémiánkon az egyik tanár igazi zseni. (Solti György –
Bartókról)
prodigy: csoda; csodálatos esemény; csodálatos tehetség; csodagyerek

Music Prodigies of the Past

Georges Bizet - He attended the Paris Conservatory of Music before he turned 10.
Frédéric Chopin - He composed his "Polonaises in G minor and B flat major 9" when he was 7
years old.
Franz Liszt - He had his first major concert at the age of 11.
Felix Mendelssohn - He was making public concert appearances at the age of 9.
Wolfgang Amadeus Mozart - At the age of 5, he already wrote a miniature allegro (K. 1b) and
andante (K. 1a).
Franz Schubert - Began composing before the age of 12.
Music Prodigies of Recent Years

Lang Lang - Piano prodigy, started playing the piano at age 3.
Derek Trucks - Guitar prodigy, began playing the guitar when he was 9 years old.
Vanessa Mae - Violin prodigy, started playing the violin at age 5.
Yo-Yo Ma - Cello prodigy, started playing the cello when he was 4.
Charlotte Church - Vocal prodigy, started performing at age 3.
(Forrás: http://www.about.com [2])

Tamás megjegyzései: A zseni egy százalék ihlet, kilencvenkilenc százalék verejték. ” – Thomas
Alva Edison
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