Ez maga volt csoda!



Csodálatos estének lehettek szem és fültanúi mindazok, akik december 14-én Városunk színháztermébe látogattak. Kodály Zoltán születésének 125. évfordulója alkalmából, a Varga Domokos ÁMK Alapfokú Művészeti Iskolája által rendezett díszelőadás igazi csemegét ígért a zene, a vers, és a próza szerelmeseinek. A szolidan berendezett színpadot, - virágok, zongora - Honti Rita, Kodály Zoltánról készített portréja tette ünnepélyessé. Amikor elcsendesedett a nézőtér, két fuvolista, Szabó Petra és Tábori Ferenc lépett színpadra. Kétszólamú ének című virtuóz produkciójukkal megadták az est alaphangulatát. A közönség vastapsa után, Bődi Szabolcs polgármester úr mondta el ünnepi megemlékezését. Mesélt Kodályról, az emberről, a tanárról, a zeneszerzőről, a népdalkutatóról. A megnyitó után következett a Kunszentmiklósi Református Kollégium énekkara, Draskóczy Balázs vezetésével. A 33. Genfi zsoltárt, és a juhásznak jól van dolga… című műveket adták elő több szólamban, magas színvonalon. Utána meghallgattuk az Allegretto című furulyaszólót, Tóth Dávid előadásában. Röpülj páva, röpülj… A horgosi csárda… című dalokat Fodor Anita énekelte. Aztán következett Tóth Péter, aki Illyés Gyula, Bevezetés egy Kodály hangversenyhez, című, prózai művét mondta el, nagy átéléssel. Gyere jó pajtás… hívta trombitán „pajtását” a két Dani, Szőke Dániel Imre és Varga Dániel. Balogh Mihály saját történetét írta meg és adta elő, mely Egy elmaradt kézfogásról szól. A Tanár úr a tőle megszokott fanyar humorral mesélte el ezt a rövid szösszenetet, mely arról szól, miért NEM fogott vele kezet Kodály Zoltán. No nem kell rosszra gondolni, csak az egyetemi vetélkedőn történt tévedés áll a dolgok hátterében. Majd következett egy énekes, Zátrok Vivien, aki csodálatos hangjával elvarázsolta a nézőket. Láttad e babám… Hull a szilva a fáról… énekelte, és mi elhittük neki, hogy valóban hullik a szilva arról a bizonyos fáról. Majd ismét egy vers, egy csodálatos vers, Fodor A. Az énekmondó, Káli Károly előadásában. Utána ismét egy szép hangú énekes lépett közönség elé, Szabados Orsolya. Megrakják a tüzet… Kocsi, szekér…. énekelte. Ismét következett Tóth Péter. A már tőle megszokott színvonalon mondta el, Káldi J.: Kodály Zoltán című versét. Epigramma, klarinéton előadta, Kaszala Éva. Nem, ez nem is előadás volt, hanem átélés, alázat a mű előtt, ez maga volt a csoda! Hittem én akkor, mert úgy voltam vele, ezt már nem lehet fokozni. Persze, mint már annyiszor életem folyamán, most is tévedtem. Az igazi csoda csak ezután következett! Háry parafrázisát, Banyák Gyula játszotta, mesélte, suttogta, üvöltötte zongoráján. Még fülünkben „énekelt” Háry, amikor ismét egy szavalat következett Káli Károly előadásában, Kodály Zoltánról. És eljött az est vége. Városunk egyik büszkesége, a Kiskunsági Néptánc Együttes táncolt be a színpadra, Ivanics László vezetésével. Etűd című igényes táncjátékuk méltán aratott hatalmas közönségsikert. Még azt el kell mondanom, hogy zongorán közreműködött, Perszki Károly, a zeneiskola tanára. Az összekötő szöveget Tábori Ferenc, a zeneiskola igazgatója mondta el. Beszámolóm végén engedjenek meg nekem egy személyes megjegyzést. Öröm volt látni ezeket a fiatalokat, akik a mai kegyetlen, erőszakkal teli világban, félretéve a számítógép csábítását, adtak nekünk nézőknek, szüleiknek, tanáraiknak, társaiknak valamit. Valamit, amit úgy hívunk, MŰVÉSZET. Így, csupa nagybetűvel, mert ez tényleg művészet volt. Ez maga volt a csoda! Köszönjük. 
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