
Koncert kétszeresen is tetszés szerint 

Október negyedik szombatján a piac, és a belvárosi utcák – Baján szokatlan módon – francia 

csacsogástól voltak hangosak. A magyarázat egyszerű: hosszas előkészületek és szervezés után 

október 25-én este fél 8 tájban 52 fővel és nagy csinnadrattával végre megérkezett a franciaországi 

Lille városából az ottani Ad Libitum vegyeskar és kísérete. Fogadásuk a másnapi koncert helyszínén, 

az Eötvös József Főiskola Gyakorló Iskolájának sportcsarnokában volt. Prózai és zenei üdvözlések után 

a vendégek gyorsan pihenni tértek vendéglátóikkal a fárasztó utazás után.  

Amint ez a másnap reggeli piaci beszélgetésekből hamar kiderült, mindenki jól érezte magát bajai 

vendéglátójánál. A péntek esti vacsora során persze megmutattuk a magyaros vendéglátás 

mibenlétét, beleértve a legfontosabb magyar szavak - mint pl. pálinka – betanítását is. 

A szombat délelőttöt a francia vendégek városnéző kulturális programmal töltötték el Strigl István 

vezetésével, melynek keretében meglátogatták többek között a Városházát, a három nagy 

templomunkat (a szerb templomban énekeltek is egy szép, odaillő művet), megtekintették belvárosi 

szobrainkat. Ezután buszra szállva a Türr-emlékmű megmászása következett, majd – még a 

vendéglátók számára is – meglepetésként a Halászati Miniskanzennél kemencében sült kacsazsíros 

langalló várta a vendégeket. Ezt persze már dallal köszönte meg a francia kórus. 

A francia csoportra a Malom étterem nyújtott remek büféebéd után már „munkásabb” órák vártak. A 

koncert helyszínén próbák sorozata, közös művek összeéneklése következett. Aztán délután 5-kor 

elkezdődött a hangverseny, melyre mintegy 300 muzsika-kedvelő bajai volt kíváncsi. A koncert első 

felében mi, a bajai kórus adtunk „tetszés szerint” műsort: széles repertoárunkból különböző stílusú 

darabok kerültek műsorra Mendelssohn-tól Csenki Imréig. Gabriel Fauré egy gyönyörű művét francia 

nyelven énekeltük, ezt a vendégkórus viharos állva tapsolással köszönte meg. Műsorunk végén – 

humoros zárószámként – Mozart Szöktetéséből a záró kórust énekeltük, úgy, hogy a hölgyek 

a korábbi előadásokon viselt „burkáikban” vonultak be. A közönségnek nagyon imponált ez a kis 

„lazítás”. 

Ezután került sor a Chorale Ad Libitum fellépésére. Műsoruk nagyon szerteágazó, színes és 

hihetetlenül hangulatos volt, melyben az orosz liturgikus zenétől a goszpelig mindent hallhattunk. A 

sikergyanús ritmusos számokat főleg a program második felében énekelték, a hangulat egyre 

fokozódott. A műsor végén a közönség egy része már felállva tapssal kísérte előadásukat, majd 

percekig tomboló tapsvihar tört ki. Valamelyest lecsendesíteni a lelkes hallgatóságot csak a két közös 

számmal (két magyar népdal-feldolgozás) tudtuk. 

Tetszés szerint (ad libitum) nevű kórus a bajain kívül nyilván sok van a világban (pl. Londonban, vagy a 

svédországi Linköpingben is tudunk egy-egyről). Mindesetre a bajai zenekedvelő közönségnek igazi 

nagy élmény volt, hogy most megismerhette a másodikat!  Bajai lakosként és az Ad Libitum kórus 

tagjaként egyaránt örülök, hogy ennek részese lehettem. 
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