
Taps, siker, újrázás volt az esztergomi jazz-kedvelők
zenekarának szombat esti bemutatkozó hangver-
senyén. Az est legnagyobb meglepetése a kétzong-
orás jazz-bemutató volt. Első két szám Paczolay
Imre szerzeménye, átirata. A Paczolay-szerzemények
jellemzője a művészet, az újszerűség felé való tö-
rekvés. A harmadik kétzongorás szám Myers karak-
ter-darab volt. Két zongorán Paczolay Imre és Sebők
József adták elő művészi interpretálásban. Többször
ismételték. A hangverseny keretén belül egy-egy

egyfelvonásos kabarészám is szerepelt, melyet
a helybeli műkedvelő gárda két kitűnő szereplője:
Mihaelic Erna és Jedlicska István adtak elő. A modern
színpad tervezője és a színpadi rendezés ugyancsak
Paczolay érdeme. Paczolay Imre új színt és érdekes
elevenséget hozott az esztergomi zeneéletbe. Re-
méljük, hogy máskor is lesz szerencsénk hasonló
szép zenei esthez.

(Esztergom és Vidéke, 1934. augusztus 15.)
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AZ  ESZTERGOMI  KÉPZŐMŰVÉSZEK  E LSŐ  
EGYÜTTES  K I Á L L Í TÁSÁRÓL

(…) A Párizst járt Csiszár Margit finom, halk, lírai
meghittségű képei éppoly jelentősen gazdagítják
Esztergom művészi életét, mint a sokoldalú
Paczolay Imre két egyéni stílusú, Esztergom-vidéki
tavaszi tájat idéző tájképe. (…) Paczolay Imre

képei, amelyeket a művész olyan nehezen bocsátott
bemutatásra, kétségkívül más utat járnak, mint
a realizmus mestereinek képei…

(Komárom Megyei Dolgozók Lapja, 1955. március 26.)
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PACZOLAY  IMRE  EMLÉKÉRE

1908-ban Esztergomban született. Itt tette le az érett-
ségi vizsgát, majd a Zeneművészeti Főiskola hall-
gatója lett. Kodálynál zeneszerzést, Zsolt Nándornál
és Zathureczky Edénél hegedűt tanult. A főiskola
elvégzése után az esztergomi Bencés Gimnázium
és a Ferences Gimnázium ének-zene tanáraként
dolgozott. A Bencés Gimnázium általa szervezett
kórusával és zenekarával sikeres koncerteket adott.
1937-ben az esztergomi értelmiség soraiból koncert-
jazz együttest szervezett, mellyel önálló fellépései
voltak. Ez idő tájt zenésítette meg a Térdszéli Katica
című népi mesejátékot, melynek bemutatására Győrben
került sor. 1938-ban írta meg Szent István dícsérete
című oratóriumát, amit az esztergomi tanintézetek és

egy győri gimnázium egyesített énekkara, valamint
a városi szimfonikus zenekarral kiegészült Fővárosi
Hangversenyzenekar adott elő a Bazilika előtt, a szerző
vezényletével. A mű honoráriumaként egyéves ösztöndíjat
kapott a római Szent Cecília Akadémiára, amit saját
költségére, három évre bővített, és elvégezte a gregorián
és a fuga tanszakot. Akkoriban a római rádió gyakran
tűzte műsorára szerzeményeit. Megzenésített Ady-verseit
egy olasz zeneműkiadó jelentette meg. Olaszországból
hazatérve szülővárosában telepedett le. Nyugdíjba vonu-
lásáig a dorogi zeneiskola és az esztergomi I. István
Gimnázium tanára volt. 1977-ben halt meg.

(Esztergom és Vidéke, 2003. szeptember 25.)




