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Hagyomány és örökség 

Véget ért az Europa Cantat 
Pécsett vasárnap véget é r t 

a X. Európa Cantat (Európa 
Énekel) kórusfesztivál. A ta-
lálkozó háromezer vendége 
még egyszer összegyűlt a vá-
rosi sportcsarnokban, ahol a 
záróhangversenyt tartották. 
Liszt Ferenc ..Koronázási 
mise" cimű művét a Pécsi 
Szimfonikus Zenekar adta 
elő. a luxemburgi P ie r reCao 
karnagy vezényletével. Ez-
után a három rendező szerv 
— az Ifjúsági Kórusok Euró-
pai Szövetsége, a Művelődési 
Minisztérium és a pécsi vá-
rosi tanács — képviselői el-
búcsúztak a fesztivál részt-
vevőitől. 

Az Ifjúsági Kórusok Szö-
vetségének elnöke. Marcel 
Corneloup köszönetét feiez-
te ki a házigazdáknak a fesz-
tivál sikeres megszervezésé-
ért. majd bejelentette, hogv 
a következő Európa Cantat 

helyszíne a spanyolországi 
Vitoria lesz. Átadta a feszti-
vál zászlaját a baszkföldi vá-
ros képviselőinek, s meghív-
ta a kórusokat az 1991. évi 
találkozóra. A vitoriai fesz-
tivál időben egybeesik az 
Európa Cantat mozgalom 
megszületésének 30. évfor-
dulójával. 

A pécsi Európa Cantat 
fesztivál volt az első. amelyet 
szocialista országban ren-
deztek meg. Hazánk ugyanis 
1986 óta tagja az Ifjúsági 
Kórusok Európai Szövetsé-
gének. Minden bizonnyal az 
érdekes helyszín is szerepet 
játszott a széles körű nem-
zetközi részvételben. A talál-
kozón huszonhat ország — 
köztük hat tengerentúli or-
szág — képviseltette magát, 
összesen mintegy hetven kó-
russal. A vendégek egyönte-
tű véleménye szerint Pécsett 

kedvező technikai és hangu-
lati körülmények között ta-
nulhattak. énekelhettek, s e z 
kifejezésre jutott a hangver-
senyek magas színvonalá-
ban is. 

Az énekkarok naponta fel-
léptek Pécsett, továbbá ellá-
togattak Baranya más váro-
saiba. községeibe is. Mint-
egy hatvan koncertet ad tak a 
hazai és külföldi közönség 
előtt. A fesztiválhoz kapcso-
lódóan a ielenlévő nemzeti 
kórusszervezetek vezetői ta-
nácskozást tartot tak és nyi-
latkozatot írtak alá a ..Kóru-
sok Európája" megteremté-
séről. Az esemény alkalmat 
adot t a polgármesterek talál-
kozójára is. Pécs külföldi 
testvérvárosainak és a ko-
rábbi Európa Cantat-váro-
soknak a képviselői részt 
vettek a fesztiválzáráson. 

I 

Passió után... 

Biharitól Dankóig. Em-
lékműsor Dankó Pista szü-
letésének 130. évfordulója 
alkalmából az újszegedi 
szabadtéri színpadon, ma 
este fél 9-kor. 

A 26. Szegedi Nyári Tár-
lat a Horváth Mihály ut-

cai képtárban, szeptember 
18-ig. 

Szervátiusz Tibor szob-
rászművész kiállítása a 
Bartók Béla Művelődési 
Központban, augusztus 28-
i g . 

Kovács Éva kerámiái a 
Képcsarnok Gulácsy Lajos 
Termében. 

Németh Ernő fotókiállí-
tása a Sajtóház művész-
klubjában, augusztus 20-
i g -

A magyar cserkészet tör-
ténete. Kiállítás a Fekete-
házban (Somogyi u. 13.). 

Állandó kiállítások: Mó-
ra Ferenc Múzeum (Roose-
velt tér 1/3.): Csongrád 

megyei parasztbútorok és 
népviseletek; Lucs-kép-
gyűjtemény; Móra-emlék-
szoba; Kass Galéria (Vár 
u. 7.): Kass János grafi-
kái; Vármúzeum (Móra 
park): Szeged múltja, je-
lene és jövője; Fekete-ház: 
Vihart aratva — Csongrád 
megye munkásságának éle-
te és harcai 1867—1945; 
Buday György élete és 
munkássága. 

Varga Mátyás színház-
történeti gyűjteménye (Bé-
csi krt. 11.). 

Ifj. Lele József néprajzi 
gyűjteménye, Tápé, Vártó 
utca 4., naponta délután 2-
től este 7-ig. 

Amikor a hét végén, a 
tábor „félidejében" művész-
tanárokkal , a többször, vagy 
először idejárókkal beszél-
gettem, a r r a gondoltam: a 
pénteken nyíló műhelykiállí-
tásuk bizonyítja majd az 
emberformáló szándék, a 
képességek fejlesztésének és 
gyarapításának eredményét, 
és a válogatott alkotások 
felidézik ma jd a tíz-
egynéhány nap eseményeit. 

Ilyen egy szabadtéri műterem Cz. J. 

Balogh Gyöngyi Ajkáról jött Márté lyra 

„Éli, Éli, l amma szabakta-
ni". A megfeszített Jézus — 
egyedül van. Akkor is, ha 
körülötte: a népi játék ör-
dögfigurái, a különböző ko-
rok gyilkosainak jelmezei-
ben; Krisztus szenvedései 
az ő mindenkori áldozataik 
szenvedései. Balogh Elemér, 
Kerényi Imre, Rossa László, 
Nóvák Ferenc egyedülállóan 
szép játékára, a finom ér -
zékenységgel mai színpadra 
szervezett csíksomlyói misz-
tériumokra sokáig emlékezni 
fogunk. Szombaton volt a 
harmadik, utolsó előadása — 

amit m á r a Don Carlos Sze-
gedre érkezett alkotói gár-
dája is megnézhetett. A 
Verdi-opera s tábja máris 
munkához látott — Ruszt 
József és Oberfrank Géza 
irányításával. Begányi Fe-
renc és a szegedi énekesek 
mellett öt külföldi művész 
próbál: Gabriela Cegolea, 
Corina Circa, Marcello Gior-
dani, Francesco Ellero D'Ar-
tegna és Igor Morozov. Be-
mutató: szombaton. Addig 
is tegnap a Molnár Dixie-
land és vendégei léptek föl 
Újszegeden, ahol ma este 

Dankó Pisla-emlékműsor 
lesz: Bangó Margit, Bojtor 
Imre, Gyimesi Kálmán, Hor-
váth Bálint, Kalmár Magda, 
Mészöly Katalin, Pere János, 
Urbán Kati, Vajk György 
énekel, Szakcsi-Lakatos Béla 
zongorázik, közreműködik a 
szegedi Dankó- és a Rajkó-
zenekar. Kedden este 7-kor 
a dómban az Ohio állambeli 
Cincinnati májusi fesztivál-
jának kórusa mutatkozik 
be John Leman vezényleté-
vel; a műsoron: Rut ter : 
Glória és Rossini: Stabat 
Mater. 

Posa márki az operettet is szereti 

Mintha Mártélyon, az Al-
föld e tenyérnyi darabján a 
Holt-Tisza par t ján megállt 
volna az idő. így érzi ezt a 
huszonharmadik nyarát élő 
Országos Ifjúsági Képző-
művész Tábor résztvevőinek 
többsége. Talán azért, mert 
a hallgatók — tehetséges 
amatőr képzőművészek — 
augusztus első két hetében 
azzal foglalkozhatnak, amit 
legszívesebben tennének 
mindig. Rajzolnak, feste-
nek, zenét hallgatnak, kon-
zultációkon, szakmai-művé-
szettörténeti előadásokon ve-
hetnek részt. 

Néhány évtizeddel ezelőtt 
Rudnay Gyula hozta el ide 
növendékeit . Barcsay Jenő, 
Pekáry István, Kántor , An-
dor festette a csodálatos 
természeti tá ja t , a víz csil-
logó tükrét , a halásztanyát, 
vagy a szikrázó napsütésben 
feszülő Alföld apró tanyá-
it. . A késői utódok teszik 
most ugyanezt. Szellemi, 
szakmai muníciót gyűj tve az 
elkövetkezendő évekre. Egy 
volt táborhallgató mondta : 

„Óriási élmény volt szá-
momra a társakkal való 
együttlét, az erős szálakkal 
egymáshoz kötődő baráti kö-
zösség. Ami elementáris erő-
vel hatott, az az iskolai mű-
helymunka, a szakköri mo-
dellfestés és műtermi mun-
ka zárt világa ufán — a 
szabad tér. A mártélyi h a j -
nalok és éjszakák." 

Topa Csilla Derecskéről 
jött. Először jár t itt. A víz-
part üdülőktől, strandtól tá-
voli csöndes zugában, fűzfa-
lombtetős „műteremben", 
egy csónakban ülve rajzol, 
tegnap elkezdett munká já t 
fo ly ta t ja . , Elmondta, hogy 
került ide a távoli Ha jdú 
megyéből. A Népszabadság-
ban olvasta a pályázati fel-
hívást. Megpróbálta, sike-
rült. A főiskola kiegészítő 
szakán ra jz tanár i diplomát 
szeretne szerezni. Rajzát lát-
va, talán nem elérhetetlen 
célt tűzött maga elé. 

Vannak, akik csapatban 
kószálnak reggelente, témát 
keresve. Mustrál ják az od-
vas fűzfák szegélyezte par t -

szegélyt, a más vidékre va-
lók számára szokatlan ta-
nyák udvarait . Aztán meg-
állapodnak valahol — a 
ra jz táblára papír, a festőáll-
ványra vászon kerül, elkez-
dődik a munka. A szakmai 
fejlődésüket segítő művész-
tanárok kor rek túrá ja nyo-
mán az idén is megörökül a 
Pataki - vagy a Szalai-tanya 
egy-egy szöglete, a „három-
fűzfás" vagy az istállóban 
pihenő ló, a réten bóklászó 
tehén. 

A több mint hetven fiatal 
— köztük lengyelek és ju-
goszlávok is — egy tar tal-
mas örökség részesei, foly-
tatói. Dicsérendő á ' t á m o g a -
tók: a KISZ KB, a KISZ 
Csongrád Megyei Bizottsága, 
a vásárhelyi városi tanács 
és a Tornyai János Múzeum 
következetessége az, hogy 
ma, amikor pénz szűkére hi-
vatkozva sokan lemonda-
nak a kultúra támogatásá-
ról, nem tették ezt. A ha t -
vanas évek elején gomba-
mód szaporodtak az ilyen 
és hasonló tehetségfelfedező, 
-gondozó, - formáló táborok, 
műhelyek országszerte. Ezek 
közül jó néhány tiszavirág-
életűnek bizonyult. A már -
télyi szerencsére nem jutott 
e r re a sorsra. Hogy miért? 
Azért, mert bábái és neve-
lői hivatástudattal kötelez-
ték el magukat a vizuális 
kul túra fejlesztése mellett, 
közösséget kovácsolva, te-
hetséget pallérozva. Igor MorozoixM, Verdi 

Don Carlosának idei sza-
badtéri előadásain Posa 
márki alakí tóját a világ 
operaértő közvéleménye a 
jelentős baritonisták között 
ta r t ja számon. Azt aligha-
nem jóval kevéssé ismerik 
vele kapcsolatosan, hogy a 
magyar operettek nagy ked-
velője . . . 

— Tavaly Jelena Obraz-
covával egy budapesti gá-
laműsorban énekeltem Le-
hár- és Kálmán Imre-ope-
rettekből, ennek alapján a 
Szovjetunióban lemezfel-
vétel is készült velünk — 
mondja a Royal Szállóba 
éppen hogy megérkezett 
énekes, otthonosan bár úgy 
tűnik, kissé fáradtan helyet 
foglalva a hallban. — Per-
sze számomra a zenében 
Verdi és Csajkovszkij a 
csúcs, Posa márki szerepét 
pedig hozzám különösen kö-
zel álló karakternek érzem. 
Baritonistának mindig nagy 
feladat és egyben csodála-
tos tett ezt a Verdi-szerepet 
énekelni. 

Az Ukra jnában született 
Morozov édesapja orosz 
származású — a kisfiú pe-
dig igen szeret énekelni. 5 
éves, amikor lá t ja — Tito 
Gobbival, Mario del Mona-
cóval — a világhírű Verdi-
fi lmet: az élmény életre 
szólóan megragad benne, 
most, évtizedek múltán is 
úgy idézi meg azt a réges-
régi odasz alkotást, mintha 

Igor Morozov megérkezett 

öt perccel ezelőtt fejezte 
volna be a mozidarab élve-
zetét. „Nagyon-nagyon tet-
szett, bár akkor még egy-
általán nem tudtam, miért." 
Tizenöt éves, mikor kon-
zervatóriumba kerül, ahol 
Mark Reizennél is tanul: 
1973-ban a végzés után egy-
ből a leningrádi Kirov 
Opera szerződteti, innen két 
év múl tán már a nagyhírű 
moszkvai Bolsojba kerül. 
Itt a Carmen Morales had-
nagyával debütál, s rövide-
sen a színház vezető barito-

nistája. Bulgáriában éppúgy 
fellép, mint Japánban és 
Görögországban, Jugoszlá-
viában csakúgy, mint In-
diában, Mozambikban, vagy 
éppen az egyesült á l lamok-
beli Bostonban. Budapes-
ten a Traviátában, tavaly 
pedig a z Anyegin címszere-
pében aratot t igen nagy si-
kert. 

— Szegeden ugyan 
most járok először, de 
Nyeszterenkótól is, Obraz-
covától is sokat hallottam 
már a szabadtériről. Mind-
ketten sokat meséltek: 
mennyire érdekes, sajátsá-
gos hangulatú is ez a nyá-
ri fesztivál... no de ezt 
önök nálamnál úgyis sok-
kal jobban tudják ... Elő-
ször énekelem Posa márkit 
olaszul: a várakozásom 
többszörösen is felfokozott, 
egy operista különben 
egyetlen Verdi-feladat mel-
lett sem mehet el megszo-
kással, rutinnal, vagy plá-
ne közömbösen. Verdit, Po-
sa márkit énekelni különle-
ges ünnep — az pedig, 
hdgy itt Magyarországon 
tehetem ezt meg, ahol az 
énekesek között is sok is-
merősöm van, például Pol-
gár László és Pitti Katalin 
is —, nos, mindez csak to-
vább növelheti az örömöt 
és felelősséget D L. 


