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Ü n n e p i  h e t e k  G y u lá n  
é s  S z e g e d e n

Ilyenkor, nyáron, am ikor 
sok színház szünetei tart, 
élénk színnel gazdagítják  
ku ltu rá lis életünket a sza
badtéri játékok. Különös v a
rázsa van azoknak az elő
adásoknak, am elyeket vé
gignéznek a csillagok is, a 
színészek já téka pedig nem 
csak nekünk szól, hanem  az 
esti égbolt felügyelete a latt 
ú jra , meg ú jra  szövetséget 
kötnek a m űvészettel. En
nek a szövetségnek lehetnek 
részesei m indazok is, akik 
m egtekintik  a Gyulai V ár
színház nyári előadásait, 
vagy ellátogatnak egy-egy 
este a szegedi szabadtéri já 
tékokra.

Jú lius 15-én tűzik m űsor
ra  Gyulán Gosztonyi János 
A ndrássy ú t 60. című tö rté 
nelm i já tékát. A M árton 
A ndrás rendezte, és a R ad
nóti Színpaddal közös pro
dukció a negyvenes évek 
legvégét, egy azóta m ár tö r
ténelem m é vált kort eleve
n ít fel. Ezt követi 25-én A 
m agyar líra fesztiválja. Vá
logatást kapunk a hazai és 
határainkon  tú li m agyar lí
ra  gyöngyszemeiből. Az elő
adás egyik célja a m agyar 
költészet egységének és oszt- 
hacatlanságanak bem uta tá
sa. A hazánkban és m ásutt 
élő költők egyarán t m eghí
vást kapnak, s a velük való 
találkozásra 23-án és 24-én 
nyílik lehetőség Gyulán, a 
város különböző pontjain . 
Ju lius 29-től augusztus 7-ig 
m inden esté m egtekinthető 
Górgei G ábor Szexbogyó cí
mű fordulatos bohózata, 
mely kitűnő szórakozást és 
gondtalan nevetést ígér. A 
rendező Pethes György, a 
mű a Vidám Színpadnak a 
budapesti tavaszi fesztivá
lon bem utato tt produkciója. 
A főbb szerepeket Kabos 
László, Schubert Éva, Lo- 
rán  Lenke, Z ana József, 
Buss Gyula és Verebély 
Ivan játsszák.

A szegedi szabadtéri já té 
kok rendezvényeiből több le-, 
hetőség közül választhatunk.

Ő sbem utató lesz a Dóm té
ren július 21-én, Szakcsi 
Lakatos Béla—Csemer Géza 
A bestia című rockoperája 
ny itja  az 1988-as nyarat. A 
kétrészes produkcióban a 
mozgalmas zenéhez a Bá
thory Erzsébet véres legen
dá já t eredetien  feldolgozó 
szövegkönyv társul. A főbb 
szerepekben a Rock Színház 
m űvészeit lá tha tja  a közön
ség. Ugyancsak a Dóm té 
ren kerül színre 28-atól h á 
rom estén keresztül a Vic
to r Hugo regénye nyom án 
készült musical, mely tavaly  
Szegeden nagy sikert a ra 
tott. A N yom orultak m eg
újuló form ában, de a régi 
alkotógárdával kerül közön
ség elé. Rendező: S zinetár 
Miklós, Jean  V aljeant pe
dig ú jra  Vikidál Gyula a la 
kítja. Az Üjszegedi Szabad
téri Színpad július 24—25- 
én m u ta tja  be a  Képzelt r i
port egy am erikai popfesz
tivá lró l trag ikus m usicalt, 
mely a  veszprém i Petőfi 
Színház vendégjátéka.
U gyanitt lá tható  31-étől 
augusztus 2-áig a kisinyovi 
Ésok együttes m űsora. Az 
eredeti fo rrásokat nem  m á
solva, de abból m erítve új 
részletekkel gazdagítják a  
néptáncot, s színpadi tánccá 
nem esítik olyan módon, 
hogy kiem elik a legértéke
sebb vonásokat. Az együt
tes a Szovjetunión kívül be
já rta  Európát, D él-A m eri- 
kát és A usztráliát. Az ú j
szegedi szabadtéri színpa
don augusztus 7-én a Mol
n ár D ixieland együttest, 8- 
án em lékm űsort Dankó P is
ta születésének 130. évfor
dulójára, 9-én pedig Nagy 
Bandó A ndrás és Dinnyés 
József közös m űsorát lá t
ha tju k  Fesztyválság címmel. 
A csíksomlyói nagypénteki 
m isztérium ok alap ján  szín
padra  alkalm azott passió já
tékot. a Csíksomlyói passi
ót nézhetjük meg augusztus 
4-től 6-ig a Dóm téren. Az 
eredeti szöveget — a  csík
somlyói F erenc-rendi G im 

názium  48 éven át já tszo tt 
passiójátékai alap ján  — a 
18. században jegyezték le. 
A népi hum orral átszőtt, e r
délyi népzenével, nép tánc
cal és régi népénekekkel ki
egészített bem utató a B uda
pesti Nemzeti Színház kül
földön is sikeres előadásá
nak szabadtéri változata. 
13-án és 15-én olasz nyelvű 
operát, külföldi énekesek 
részvételével létrehozott 
egyéni produkciót, Verdi 
Don C arlosát lá th a tja  és 
hallha tja  m inden érdeklődő. 
Huszonegy évvel ezelőtt sze
repelt a já tékok  színpadán 
u to ljára  ez a népszerű Ver- 
di-opera. 19-én és 20-án 
nemzetközi népzenei feszti
vál gálaeestje lesz Szegeden. 
Ez lesz az első m agyar nem 
zetközi népzenei fesztivál. 
A m űfaj szinte valam ennyi 
íeles hazai képviselője je 
lezte részvételét, m ellettük 
színpadra lépnek együttesek 
Franciaországból, Svédor
szágból, Írországból és O lasz
országból, valam int a nép
zenét feldolgozó együttesek 
közül a Kaláka, a Szélkiál
tó, a M andell Q uartett, a 
Kecskés együttes és Szaba
dos György triója. A szege
di szabadtéri já tékok  ren 
dezvényeit Szörényi Levente 
és Bród.y János Fehér An
na című rockballadája; 
zárja. A Budapesti Nemzeti 
Színház alkotógárdája m ű
ködik közre, s a „különle
gességet” augusztus végén, 
25-től 27-ig lehet m egtekin
teni. A szerzőpáros a Kő
m űves Kelem en fo ly ta tása
ként ú jabb  erdélyi népbal
ladát „álm odott” színpadra, 
a tragikus sorsú, önm agát 
báty jáé rt feláldozó lány tö r
ténetét. A rendező: K erényi 
Imre. A tariácsháza udva
rán  jú lius 24-én M. Kecskés 
A ndrás pantom im estjén. 
augusztus 14-én pedig nem 
zetközi operagálán vehetünk 
részt. Az előadások este fél 
kilenc órakor kezdődnek.

(v. f.)

Pál Gyula fej fáj ára
(M osí v o ln a  h a tv a n é v e s )

Remeg a toll a kezemben.
A fájdalom  és az önvád 

rem egteti.
Faj, égetően fáj, hogy Pál 

Gyula nincs többé.
ö n v ád  pedig egy m egírat- 

lan levél m ia tt gyötör. 
Előbb erről kell vallom ást 
tennem , képzeletben gyön
géden m egérintve a paraszti 
íaragasú  fejfát.

Élete utolsó telén, 1981 
feb ruárjában  megnéztem 
gyűjtem ényes k iállítását a 
M űcsarnokban. Három  tágas 
te rm et töltöttek meg zsúfo
lásig a festm ények és a ra j
zok így, együtt, nap jaink  
m agyar m űvészetének egyik 
eredeti, jelentékeny alkotó
já t képviselvén.

Ezt a felism erést akartam  
tudatn i Gyulával. Hogy 20 
esztendő annyi találkozása, 
élménye, tapasztalata  után 
még ism ét ú ja t és többet ad 
tak  képei. Főleg a kevés a la 
kos, magas szem határú  tá j
ábrázolások.

M intha m agasba emelte, 
fö lm utatta  volna a lapályos, 
szelíden dombos nyírségi 
földeket, falukat, tanyá
kat, udvarokat azokon a 
festm ényeken. M intha azt 
ak a rta  volna, hogy m éltósá- 
gossá. naggyá növekedjenek 
a való jában alacsony kis 
házak, kerítések, végtelenné 
és élettől duzzadóvá a ne
hezen term ő, zegzugos föl
dek. De azért nem  szépített 
sem m it ra jtuk . Komor, fa
kó, darabos, nehézkes m in
den szín, m inden forma. 
A m it a festő m egemelt, föl
em elt, az: az egész. Ennek a 
tá jnak , világnak a szelleme. 
Emberi, em berhez kötődő és 
szóló tartalm a.

És aki ilyen végleges egy
szerűséggel, ilyen gazdag

töm örséggel képes fogal
m azni: az a m aradandósá- 
gíg ju to tt.

E rre gondoltam , hogy ezt 
írom meg Gyulának.

Tudtam , hogy beteg, kór
házban fekszik, ere je  fogy- 
ton fogy.

Mégsem lett semmi a le
vélből.

Pedig beszélgetésünk is 
régen esett. Megszoktam, 
hogy jó másfél évtizeden át 
gyakran tere lt m inket együ
vé a szellemi élet forgataga, 
és m iután  visszavonult, nem  
alkalm azkodtam  a helyzet
hez. Csak vártam , hogy tá r 
latokon. összejöveteleken, 
tanácskozásokon egym ásra 
bukkanunk.

H iába várom , im m ár örök
re hiába.

Ez fáj nagyon.
M ert csöndes, szemérmes 

férfibarátsággal szerettük  
egj'm ást, félreértések, távo
lodások, form aságok nélkül. 
R itka ajándék  ez m anapság.

V életlen is, nem  is, hogy 
m ikor először léptem  a m ű
term ébe, citerázott, s 
ugyanúgy tö rtén t az utolsó 
alkalom m al is.

Szerette a citerát, a fu ru 
lyát, a hegedűt. Tisztán, 
szépen m uzsikált és énekelt.

H am ar kiderült, hogy íz
lésünk sok m indenben ro 
kon. A tényekből derü lt ki. 
N yaranta, Gyula vendége
ként, m agam  a hajdúböször
ményi m űvésztelep vezető
jekén t igyekeztünk össze- 
igazítani ú tja in k a t a  Horto- 
bágyra, a T iszahátra, a  Bod
rogközbe, régi házakat, esz
közöket, tá rg y ak at fö lku ta t
ni, s venni, h a  lehet. Cso

dálni, gyűjteni, őrizni vé
gül.

Pom pásan é rte tte  az 
anyag, a m egm unkálás, a 
díszítés valahány titkát. Az
az: a nép életének m inden 
rezzenetél. P arasz tok  és 
kézm űvesek közt született, 
és bárm ennyit tanult, b á r
hova em elkedett, a paraszti 
és kézművesi létezés tü k ré 
ben érzékelte, m érlegelte a 
történelm et. Azokban a dol
gokban, am iket az em ber 
esze és keze csinált, és 
azokban az em berekben, 
akik az eszükkel és kezük
kel terem tették  a világot 
m aguknak.

Természetes, derűs férfi 
volt. P on tosabban : gyötrőd
ve viselt bántódásait, sé rü 
léseit felejtendő, szívesen 
válto tt derűre, já ték ra , ba- 
rátkozásra. De sokszor lá t
tam  zsíros, fűszeres, vastag 
paraszti ételeket főzni, erős 
pálinkával koccintani, az
tán éjfelig, hajnalig  cite- 
rázni és énekelni a gyönyö
rűséges régi népdalokat.

„Lem ent a nap a maga 
já rá sá n ” — úgy hiszem, ezt 
kedvelte legjobban.

H át lem ent az ő nap ja  is.
K orán, irgalm atlanul ko

rán.
F ejfá ján  az áll, hogy: Pál 

G yula festőművész, 1928— 
1981.

A fej fa, persze, csak azt 
jelöli, ami volt.

Ami m arad t, az nem  fér, 
nem  is tartozik  rá.

Ami m aradt, az t mi és a 
jövőbeli örökösök ta rtju k  
számon.

Fájó kegyelettel, óvó be
csüléssel.

Székelhidi Ágoston

y f l j  HA JD P -BIH ARI NAPfcO -  UM tC M H I I.

Egy zenész család feje Japánból
Fúvós hangszeren játszik 

az egyik nővére, a felesége 
operaházi szopránénekes, ze
neszerzői dip lom ája is 
van, m indkét fia elvégezte a 
tokiói zenei egyetemet, ő 
maga, Kobayashi Hideo 57 
éves. professzor egy tokiói 
kettős funkciójú zenei in 
tézm ényben : ennek nem zet
közi zenei egyetemi karán 
zeneszerzést oktat. Term é
szetesen maga is komponál: 
vegyes k a rra  írt művön dol
gozott utóbb, augusztus vé
gén H iroshim ában, m ajd To
kióban játsszák egy szerze
ményét. T ársadalm i m unká
ban össz-zsűrielnöke a ja 
pán kórusfesztiváloknak. 
Fontos, megbecsült funkció 
ez a keleti ország zenei éle
tében. hiszen ott nincsenek 
hivatásos énekkarok, maga 
a kóruséneklés még szerve
zési gondokkal küzd: já rnak  
bár (főleg nyugat-európai) 
fesztiválokra, mégsem lép
tek még ki teljes vértezel- 
b tn  a világszínpadra. TéRat 
nem készen adott profi kó- 
tusokat értékel a kollégái
val Kobayashi m ester, ha
nem íélig-m eddig még 
am atőr szintű mozgalmat. S 
ez nehezebb feladat, m int a 
hivatásosak bírálata , össze
fogása. Japánban  inkább a 
szólóéneklés és a hangsze
res zene az igazán magas 
színvonalú.

A kórusverseny díszün
nepségének, m egnyitójá
nak kórusm entelését kedve
sen egy olim piai felvonulás
hoz hasonlítja. H azájában 
jól ism erik  a zenészek Ko

dály és B artók művészetét, 
és gyakran játsszák őket. A 
tokiói K odály-intézet rend
szeres vendégei a japán  m u
zsikusok és tanulók. Koba
yashi m ár d iákkorában is 
sokat tanu lt Bartókot já t
szani, szívügyének tekinti a 
nagy m agyar zeneszerzők 
népszerűsítését hazájában. 
Elmondja, hogy a japán óvo
dákban és általános iskolák
ban a Kodály-m ódszer sze
rin t ok ta tják  az éneklést. 
Rendkívüli élm ény a mes
ternek ez a fesztivál, hi
szen először hall eredetiben, 
m agyar előadásban Kodály- 
és B artók-dalokat. Bár a 
nemzetközi zenei élettel 
r.em tud sokat foglalkozni, 
ism eretei alapján a Bartók 
B éla-kórusverseny egyike a 
világ legjelentősebb ilyen 
fiesztáinak. Gondos szerve
zéssel. kiváló rendezéssel 
találkozott a japán  zeneszer
ző Debrecenben. Magas a 
színvonal, s hasznos az i t t
lét. Az egyre növő rangú 
verseny a karéneklés nép
szerűsítésében fontos állo
más, neki is. m ert megfi
gyelőként vesz részt a m a
gyar esem ényen: két év
m úlva egy kórussal együtt 
té r  vissza m ajd M agyaror
szágra, s az otthoni váloga
tás előtanulm ányait végzi 
nálunk.

A beszélgetésünkig hallott 
m agyar előadások lebilin- 
cselőek voltak a fülének. . a 
hazaiakat igazán profi éne
keseknek titu lálja. M eghall
gatta  a Johanna a m áglyán 
című H onegger-oratórium ot

is. feledhetetlen élm énye 
volt: a F ranciaországban
m egtekintett előadást d rá
m aibbnak érzi, a m agyart 
ihletettebbnek. átéltebbnek. 
Nagy dicséret egy szigorú 
japán  zeneművésztől, hogy a 
magyar Jeanne d ’Arcot, Há
mori Ildikó megszemélye
sítésében ih letettebbnek 
érezte, m int a honi, francia 
szűz m egtestesítőjének pro
dukcióját. Külön kiem elte a 
sportcsarnokbeli előadásból 
a zenekar kvalitásait.

A m ester kevés szabad 
idejét fotózással tö lt i : im ád
ja a japán  tá jaka t, a te rm é
szetet. s Toyota au tó já t — 
utazni szerető em berként — 
..gyerm ekeként” becsüli. A 
sok szépet hallva érdeklőd
tem, voltak-e az indulástól 
szám ítva kellem etlenségei. 
Készséggel, bár udvariasan 
válaszolt: mivel ö m inden
egyes kórust végighallgatott, 
kissé soknak ta lá lta  az első 
napon felvonultato tt ének
karok számát. Fájla lta , hogy 
hiányzik az idegen nyelven 
történő műsorközlés, s a  ki
adott program füzet in for
mációs része nem elég pre
cíz. Hiába, a  japán  pontos
ság!

Nem lepődtünk meg azon 
Kővágó János budapesti 
tolm áccsal, hogy a tokiói 
m ester csendes (és szép!) v á
rosnak lá tja  Debrecent. Va
lósággal lenyűgözte az a cso
dalatos közös éneklés is, 
am it egy m agyar templom 
keresztelő ünnepségén ta 
pasztalt.

Arany Lajos

„Nem erzem, hogy munkát végzek”
Jeannine Prosper zsűri

taggal a KLTE d íszudvará
ban beszélgettem. Tíz perc
cel a megbeszélt időpont 
előtt érkezett — szállásáról 
őt is autóbusszal hozták az 
egyetemre. Az alacsony, 
barna hajú, érdeklődő sze
mű és mosolygó arcú fran 
cia hölgyben, úgy tű n t előt
tem, kiválóan ötvöződik a 
franciák ra  jellem ző köny- 
nyedség azzal a komolyság
gal, am elyet m unkája igé
nyel tőle. Egy üdítő m ellett 
hazájában végzett tevékeny
ségéről, m agyarországi ta 
pasztalatairól faggattam , s 
azt is m egkérdeztem  tőle, 
m iért ő az egyetlen, aki 
F ranciaországot képviseli.

— Egy felsőtagozatos ze
ngi kollégium ban tanítok, 
ahol létrehoztam  egy gyer
m ekkórust, am elynek mai 
napig is a vezetője vagyok. 
Ez a kórus a L’Opéra de 
M arseille kiegészítő kórusa. 
Ebben az évben m ár öt fel
lépésűnk volt, részt vettünk 
a Borisz Godunov, az O thel
lo, a W erther és M ozart Va
rázsfuvolájának  előadásain, 
ezen kívül egy A ix-en Pro
vence-ban m egrendezett 
fesztiválon. Ezzel párhuza
mosan vagyok karm estere 
egy. tizennégy lányból álló

együttesnek is. Ez egy fél
professzionális kórus, és al
kalom adtán szintén részt 
vesz a m arseille-i opera 
előadásaiban. Igazgatója va
gyok a M arseille-ben meg
rendezett nem zetközi zenei 
napoknak, am ely m ár 9 éves 
m ú ltra  tek in the t vissza. Az 
ide m eghívott együttesek 
egy vagy két á ltaluk  válasz
to tt zenem űvel lépnek fel.

Ezen a debreceni kórus- 
versenyen szám talan ország 
egy vagy több énekkara 
szerepel. Hogy a franciák  
m iért nem jö ttek  el? Azt 
hiszem, nálunk, F ranciaor
szágban a zenei művek 
ilyen form ájú kórusfeldolgo- 
zósa kevésbé elterjedt, és a 
kórusm űvek gyakorlati
m egvalósítása más, m int a 
többi országban, elsősorban 
Európa keleti országaiban. A 
távolm aradás m ásik oka
ként az is elképzelhető, hogy 
a franciák  félnek a versen
géstől.

Én m agam  Debrecenben 
még soha nem jártam , Ma
gyarországon is most va
gyok először. Eddig még 
nem  sok időm volt arra, 
hogy megnézzem a várost, 
üe sort fogok keríteni rá. 
hiszen a jelenleg legfonto

sabb feladat, a kórusok meg
hallgatása m ellett szeretnék 
m egism erkedni egy m ásfaj
ta hangulattal is.

M unkám at itt is és otthon 
is szívesen végzem, soha 
nem erzem  azt, hogy m un
kát végzek, szám om ra az 
élet m inden oldala, m inden
fajta  tevékenység kikapcso
lódást jelent.

M int a zsűri tagja, úgy 
látom, a színvonal megfelel 
a verseny hírnevének. Ha 
valaki Debrecenből d íja t 
visz haza, az hatalm as elis
m erésnek tekinthető. Bárhol 
is van az em ber, hasznos ta 
pasztalatokat m indenütt 
szerezhet. Szám om ra érde
kes volt a repertoár felfe
dezése, hogy Kodályon és 
Bartókon kívül léteznek más 
tehetségek is M agyarorszá
gon. Term észetesen abból a 
szem pontból is figyelem a 
versenyeket, hogy melyek 
azok az együttesek, akiket 
m eghívhatok a legközelebbi 
m arseille-i fesztiválra.

K ívánom  a kórusoknak, 
hogy őrizzék meg eddig 
m utato tt lendületüket és 
lelkesedésüket, a közönség
nek pedig azt. hogy kellemes 
órákat töltsön zeneközeiben.

V itéz F erenc

Egy zenés óra a szabadban
Az újjávarázso lt régi me

gyeháza udvara alkalm as
nak  látszik nyár esti hang
versenyekre. A Zenélő ud
var címmel tervezett soro
zat bem utatkozása legalább
is ezt ígéri. Az esztétikus 
környezet kellem es akuszti
kával párosul; a visszhang 
m értéke nem lépi tú l a tű 
rési határt. A kórusszámok 
kicsengése a templomi 
akusztika hasonló jelenségé
re em lékeztet. Csak kíván
ni lehet, hogy a debreceni 
zenekedvelők ide szokjanak 
— és persze izgulni a jó 
időért. Jún ius 17-én szinte 
időzítve volt ez a létfeltétel: 
a délu táni k iadói eső után 
tiszta kék eget lá thattunk , 
az eső u táni friss levegő 
egyenesen üdítő volt, ha egy 
kis hűvösséggel já r t  is 
együtt.

Az egyórás koncert két 
lói ism ert debreceni együt
tes, a Debreceni Fúvósötös 
és a Debreceni Kodály Kó
rus ism erős szám aiból állt, 
és csak helyeselhetjük a 
rendező Kölcsey Művelődési 
Központ elgondolását, m isze
rin t sa já t rangos művésze
inkkel ind ítja  el e nyári so
rozatot. Érdekes — bár 
korántsem  értékm érő — je l

lemzője volt a m űsornak, 
hogy m agyar szerzőktől ki
zárólag feldolgozások hang
zottak eL Farkas Ferencnek 
a XVII. m agyar dallam okra 
ír t fúvósötöse, Kodály és 
Bárdos feldolgozásai ezt az 
irányzatot je lentették . B ar
tók esetében kétszeresen is 
feldolgozásról volt szó: zon
gorára á tkö ltö tt népdalok 
fúvósötös-átiratáróL  A Deb
receni Fúvósötös m inden 
igyekezete ellenére sem 
tud ta velem ezeket a feldol
gozásokat m egkedvelteim ; 
olykor erő ltete ttnek  hato tt 
ez a hangszerelés (mi ta 
gadás, B artók jobban érte tt 
a feldolgozáshoz). Mozart 
A daggiójában és H aydn B- 
dúr d ivertim entó jában  v i
szont m ár m aradéktalanul 
élvezhettük a rem ekm űvek 
konzseniális előadását Bő
gős Béla, Gellén László, 
Gömöri A ttila. Koós Gábor 
és M aruzsa János tolm ácso
lásában.

A Kodály K órus S trausz 
K álm án vezényletével
B ruckner Ave M ariájával 
kezdett, m ajd három  Ko
dály-m ű: az Ének Szent
István királyhoz, az Esti dal 
és a M átrai képek részlete 
hangzott el. H át ez az, am it

nem szabad csinálni! K íno
san hiányzott a Vidróczki- 
bailada a M átrai képek ele
jéről! T udta Kodály, m iért 
éppen így építette föl ezt a 
nagyszerű népdalszvitet! No 
mindegy. U tána Bárdos 
Csillagvirága következett, 
végén a D ana-dana m indig 
hatásos fináléiéval. Szívesen 
m eghallgattuk ráadásként is. 
A kórus különösen jó l szól 
a zenélő udvarban. A kifo
gástalan összhangzást az is 
elősegíti, hogy a mély han 
goknak különösen kedvez ez 
az akusztika. Ez m ár a fú 
vósötösnél is feltűnt.

Öröm m el á llap íthattuk  
meg. hogy a B artók Béla 
kórusverseny előtt a Kodály 
Kói-us kitűnő form ában van. 
A Szent A nna-tem plom  es
teli harangszava sem zavart 
annyira, hiszen az István 
királyhoz szóló ének a la tt 
akár aláfestésnek is tűnhe
te tt — és a gyönyörűen el
halkuló befejezésre véget is 
ért. Jó  volt hallani m ind
két együttes tö rténetének 
rövid ism ertetését, felidézni 
a város zenei h írnevét öreg
bítő sikereiket. Én m ind
össze az alapító karnagy ne
vének m egem lítését h iá 
nyoltam. S traky Tibor


