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Főiskolánk kórusa az arezzoi 
fesztiválon 

A világ legjobb kórusai 
két városban találkoznak 
évente, hogy összemérjék tu-
dásukat. Az egyik Langolen. 
A másik Arezzo. Az egyik a 
ködös Albiont zengi át. A 
másik a napfényes Itáliába 
sugározza szét a dallamokat. 

Ma, ha ezeken a fesztivá-
lokon egy először induló kó-
rus nyolcadik helyet ér el, 
tagjai sirva borulnak égymás 
nyakába. Az örömtől sírnak. 
Arezzoban több mint egy év-
tizede három-négy nagymúl-
tú kórus veszi át mindig a 
díjakat. Sikersorozatukat 
nagyritkán szakítja meg 
egy-egy ú j név: a magya-
rok közül a debreceni Ko-
dály Kórus, a váci Vox Hu-
mána, a Veszprémi kórus, 
a budapesti KISZ Központi 
Művészegyüttese ért el szá-
mottevő eredményt az el-
múlt évtizedben. 

Ezidén a szegedi Tanár-
képző Főiskola Nőikara 
képviselte Magyarországot. 
Ismeretlen név a nagy ne-
vek között Még itthon is 
meglehetősen ismeretlen. A 
nyugatnémet, olasz kórusok 
napokkal előbb érkeztek 
Arezzoban, a szegediek hu-
szonhat órás út után rög-
tön színpadra léptek. Mö-
göttük a Debreceni Kórus-
íesztivál egy szép estéje: 
főpróba a nagy verseny 
előtt. 

Augusztus 17-én léptek 
színpadra Debrecenben. Mű-
sorukon öt Bartók-szám (Le-
ánynéző, Elment a madárka, 
Bánat, Madárdal, Párnás-
táncdal), két Pászti-mű (A 
Csokonai versére írott Szép-
ség, és a Fekete lány című 
G a r d a Lorca verseire szer-
aett négy madrigál) és há-
rom Kodály-mű (Zöld erdő-
beit, Hegyi éjszakák, Pün-
kösdölő) szerepelt. Az ének-
számok közül jónéhány ké-
sőbb felcsendült Olaszor-
szágban is. 

A hét legjobb között 
Az arezzoi fesztiválon 

négy kategóriában indulhat-
nak a kórusok. Az első ka-
tegória a vegyes kórusoké, 
a második a férfi-, a har-
madik a női karoké. A ne-
gyedik az ún. canti popola-
ri, a folklór kincseiből me-
rítő énekkarok versenye. 
Ezen csak az a kórus In-
dulhat, amelyik már az első 
három kategória valamelyi-
kében letette a garast. Kü-
lön versenyeznek az ének-
karok a gregorián-énekek 
előadásában. 

Ebben az évben (a Mon-
teverdi évforduló hatására) 
a kötelező mű mellett (Cos-
ran zo Festa: Christe lux 
vera című három szólamú 
motettája), a szabadon vá-
lasztható művet , .szabadon" 
lehetett választani Monte-
verdi egyházi művei közül. 
Az elődöntőben. Mert ebben 
az évben a női karok ver-
senyében tizenhat kórus 
indult. A szegediek' által 
választott másik kategóriá-
ban, a folklóréban pedig hu-
szonöt. S, közöttük a már 
említett nagyhírű kórusok. 

— Hogyan sikerült a dön-
tőbe kerülni? — adjuk fel 
a kérdést Kard06 Pál főis-
kolai docensnek, az együt-
tes jól ismert dirigensének. 

— A színpadon éreztem, 
hogy sikerült a pro-
dukció. A nézőtéren ülő 
..tartalékaink" (negyvenen 
voltak az énekkarosok, de a 
női karban csak harmincan 
énekelhettek) azt mondták, 
hogy kevés volt a piánó, de 
a zsűri döntése kedvező 
volt számunkra: bekerül-
tünk a hetes döntőbe, ahol 
a kötelező szám Orlando di 
Lasso, „Quand mon mari 
vient de dehors" című há-
rom szólamú cenzonettája 
volt, a „szabadon választott" 
pedig Monteverdi valame-
lyik világi műve. Bekerült a 
döntőbe a híres torontói 
énekkar, a hamburgi Monte-
verdi Kórus, egy amerikai, 
egy szófiai nőikar, a bra-
tislavai kórus és a Kauf-
beurer Martio&finken is. 

— Az eredményhirdetés-
kor: első az amerikai kórus, 
második Bratislava, harma-
dik a szófiai kar és a negye-
dik a szegedi Tanárképző 
Főiskola nőikara. Az isme-
retlenségből előtűnik az ú j 
név: a fiatal, nagy nemzet-
közi tapasztalatokkal egyál-
talán nem rendelkező kórus 
felhívta magára a figyelmet 
Érezték-e ezt további fellé-
péseiken? 

A közönség tapsa 
— Már akkor is, amikor 

körülvettek az utcán, és 
újjal mutogattak az egysze-
rű olasz emberek, hogy: uno 
— elsők. De igazából akkor, 
amikor 25-én este a Petrar-
ca színházban adandó kon-
certjére a Hamburgi Monte-
verdi Kórus az argentinok, 
svédek, amerikaiak mellett 
minket is meghívott. Bartók 
Leánynézőjét és Bánat-át 
valamint Kodály Pünkösdö-
lőjét adtuk elő. A közönség 
lelkesen ünnepelt bennün-
ket, s csak ar ra gondolhat-
tunk: megtört a jég. Hiszen 
előző nap — a vegyeskarok 
versenyében tanúi lehettünk 
annak, hogy a maximális 
teljesítményt nyújtó argen-
tin kórust hogyan szorította 
le a zsűri az ötödik helyre. 

Olyat még nem ls láttunk. 
Az argentinok így álltak fel: 
két férfi — három nő — há-
rom f é r f i . . . vagyis össze-
vissza. Mégis, amikor meg-
szólaltak, meg kellett érez-
nünk, hogy nincs ennél 
szebb összhang. Ötödikek 
lettek. 

Huszonhatodikán a folklór 
kategória elődöntőjében dé-
lelőtt kellett énekelnünk: 
Bartók Párnás táncdalát és 
Kodály Hegyi éjszakák-ját 
adtuk elő. Nyugodtan utaz-
tunk Camaldoliba. Az o'a^z 
rádió és tv kérésére előad-
tuk a Hegvi éjszakákat mert 
azt tartották az elődöntő 
legsikeresebb számának. 
Fanfaninak Frideríchi Ladi-
lomát énekeltük, az ottani 
barátoknak a már említett 
Festa művet, Vittoria ..Ovo«: 
omnes"-ét, Montev°rdi 
„Lapidabant Stsnhnnum"-át. 
a Leánvnézőt, az Elment a 
madárkát és a Pünkösdö-
lőt. 

A döntőre a naarvszerűen 
sikerült kirándulás h í o e u ' t -
t íhan égtünk vissza. Kn^ái" 
'"0. ?enfi zsoltárát és Pászti 
Miklós ..fekete lánv" című 
madriPálioit adtuk elő. lgv 
a huswonöt kórus között az 
sreentínok. a bolffárok. a 
bratisiavsiak és a sví,ií>k 
mögött r>r ötK^iicov WHinfc. 

— A nagyszerű eredmény 
mellett is — gondolom — 
az énekkart és vezetőit ma-
ga a nagy élmény jutalmaz-
ta elsősorban. 

— A legnagyobb élmé-
nyünk talán az volt, hogy 
amikor a díjkiosztásra ke-
rült sor, ott is FanfanT el-
nökölt. A díjakat úgy adták 
át, hogy mindegyik elnöksé-
gi tagra sor kerüljön. Csak 
Fanfani nem adta át egy 
ideig senkinek sem a díjat. 
Amikor aztán meghallotta 
az amerikai kórus nevét, 
felkapta fejét, és maga elé 
mutatva kérte a díjat, hogy 
személyesen nyújtsa át. S 
ez csak akkor ismétlődött 
meg, amikor a ráj kóru-
sunkra került sor. 4 

A tudás f elei ősség 
S itthon? Itthon is emlé-

kezéssé oldódik majd az 
„így lehetett volnák", a 
feltételes módok sora. A 
Tanárképző Főiskola ének-
kara Arezzóban a világ leg-
jobbjai között bizonyította 
kivételes tudását. Ez felelős-
séget is jelent. Azt kell je-
lentse, hogy tovább dolgoz-
nak együtt, tovább tökélete-
sítik azt a tudást, amely ma 
negyediknek minősült, de 
holnap elsővé emelkedhet. 

Veress Miklós 

Olaszországi utazása előtt nagy sikerrel szerepelt a Szegedi Tanárképző Főiskola 
Nőikara a debreceni kórusfesztiválon. Képünk a kórus debreceni fellépése alkalmá-

val készült az Arezzoban is helytállt kitűnő együttesről. 
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Az építés jubileuma 

Tizenöt é v e . . . Akkor nyári társadalmi munkának 
nevezték. Gimnazista voltam még. Mentünk Sztá-
linvárost építeni. Sátortáborban laktunk és ku-
bikosmunkát végeztünk. Árkokat ástunk az erő-
mű csővezetékei számára. Mély, két két és fél-

méteres árkokat. A szokatlan munka, meg az ásó és la-
pát nyele véresre törte két nap alatt a tenyerünket. 
Két hétig dolgoztunk. 

Tízéves a magyar if júság nagy mozgalma, az önkén-
tes nyári építőtáborozás. Tíz évvel ezelőtt a Hanság 
mocsarai közt terebélyesült valóban mozgalommá az 
építőtábori munka. 

Dehát azelőtt is volt társadalmi munka! Volt, csak 
másféle. Nemcsak a neve volt más. A célja, tartalma 
is más volt. Ügy emlékszem, a nevéből is hiányzott ez 
a szó — önkéntes. S nem nagyon jutott — jól emlék-
szem erre is — sem idő, sem eró már az ismerkedésre, 
a barátkozásra, közösségi együttlétre, sportolásra és szó-
rakozásra a napi munka után. Akkor a munka, a telje-
sítmény volt a cél; minél többet ásni, majdnem felnőtt-
normát teljesíteni! Minden más: a sátortábor, a reggeli 
torna, a DISZ-gyűlés a táborban ennek a célnak csak 
eszköze lehetett. 

A tízéves építőtábori mozgalomnak alapvetően más 
a jellege. Való igaz, hogy itt maga a munka vált esz-
közzé, a közösségi magatartás, a baráti közeledés, a 
tartalmas együttlét kialakításának eszközévé. 

Ügy gondolom, ebben van a döntő különbség a 
DISZ nyári munkatáborai és a KISZ nyári önkéntes 
építőtábori mozgalma között. S ez jelentősebb dolog ta-
lán, mint a tíz évi munka statisztikájának lelkesítő té-
nyei. A számok: — hogy hányezer köbméter föld moz-
dult meg a Hanságban és a balatoni műút építésénél, 
hogy hány százmillió forintban fejezhető ki a tíz év 
alatt végzett munka anyagi értéke. A számok minden-
esetre arról meggyőznek minden kétkedőt, hogy a fia-
talok akkor is tudnak hasznosan, jól dolgozni, jó ered-
ményeket elérni, ha erre nem kötelezi őket senki. 

Milyen munkák is voltak? Nem afféle játszadozá-
sok, bizony. A mocsarak lecsapolása, az útépítés, de a 
kukoricacímerezés és a gyümölcsszedés sem gyerekjá-
ték. A fiatalok azonban nem ijedtek meg a munkától. 

Eredmények? E lap hasábjain évről-évre foglalko-
zunk a József Attila Tudományegyetem, a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem és a Szegedi Tanárképző Főis-
kola hallgatóinak építőtábori munkájával, eredményei-
vel, írunk és íratunk tapasztalatokról, hangot adunk 
helytelen jelenségek bírálatának s örvendezve számo-
lunk be a mozgalom terebélyesedéséröl, a nemzetközi 
építőtáborozás kialakulásáról, hallgatóink külföldi épí-
tótáborozásának egyre gyarapodó lehetőségeiről. 

Ügy érzem, valahol ebben az építőtábori mozga-
lomban él és hat legerősebben az ifjúsági mozgalom 
romantikája. S azért erős ez a hatás, mert tíz év alatt 
egészségesen, töretlenül, egyfajta spontaneitását mind-
máig megőrizve fejlődött, erősödött ez a mozgalom. S 
ennek köszönhető az is, hogy szinte már csak itt érvé-
nyesül maradéktalanul a végzett munka társadalmi jel-
lege. 

S ha másfelől van is valami negatív vonás abban 
a kettősségben, abban a megkülönböztetésben, amely 
határvonalat húz „KISZ-munka" (értsd: a szervezetben 
végzett munka különféle területeit) és „társadalmi mun-
ka" (ami szinte kizárólag építőtábori munkát jelent) 
közé, itt, ebben a vonatkozásban feltétlenül pozitív 
módon emeli ki a közösségben és a közösség érdekében 
végzett munka különféle formái közül az .építótábori 
munkát. 

S ez a mindannyiunkban élő megkülönböztetés, a 
megőrzött és még sokáig megmaradó élmények és em-
lékek a jubiláló építótábori mozgalomnak épp ezért 
legalább oly jelentős mozzanatai, mint a végzett mun-
kát összegző statisztikák nagyszerű adatai. 

p. L 

Csaplár 
Ferenc: Munkák és napok 
a Fekete-tenger partján 
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Az autóbusz szögesdrótkie-
rítéses telephez ért. Hirte-
len mintha esni kezdett vol-
na az eső. A szélvédő üve-
gén ismeretlen rovarok szá-
zai pattogtak, néhány az 
autóbuszba is behatolt. On-
nan az ing alá. 

Erre kitört a pánik. 
De nem sokáig tartott. 
Az autóbusz ablakából 

csodálatos látvány tárult 
elénk: alattunk mintegy 60 
méter mélyen feketén ra-
gyogó hatalmas vízitömeg, a 
tenger, s homokpartján üdü-
lőtelep: apró sátraik, ultra-
modern vasbeton étterem, 
ragyogó nap, a távolban, a 
láthatár félkörvonalán hajók 
kékes, homályba vesző kör-
vonalai. A rovarok pedig a 
legártatlanabbak közül va-
lók voltak: katicabogarak, a 
biológiai védekezés repülő-
gépről leszórt élő eszközei. 

Két napos utazásunk be-
fejező epizódja volt mindez: 
a megérkezés. Augusztus ha-
todikán indultunk Budapest-
ről. három csoportban, há-
rom szovjet egyetem meghí-
vására, csereakció keretében. 

Egyetemünk a harkovi, az 
odesszai és a lvovi felsőokta-
tási intézmények Komszomoi 
szervezeteivel szerződést kö-
tött, hogy e nyáron 50—50 
hallgató látogat el a társfél 
országába, 15—20 munkanap 
után pedig országjáró úton 
vesz részt. Majdnem szósze-
rint idéztem a szerződés szö-
vegét, pedig a tárgyilagos 
szavak mögött már az eluta-
zás előtt mennyi romantikát, 
élményt sejtettünk! Magam 
egy bulgáriai társasutazást 
mondtam le, mikor Hevér La-
ci barátom az egyetemi KISZ 
VB titkára bár igen tárgyila-
gosan, de csalogatni kezdett. 

A mi csoportunk a lvovi 
Műszaki Egyetem vendége 
volt. Félnapos utazás után 
értünk az egykori Lem-
bergbe. A pályaudvarról az 
egyetemre mentünk. Kölcsö-
nös üdvözlőbeszédek, a ján-
dékcsere, program Ismertetés 
után vacsora következett. Pá-
linka is került az asztalra. 
Találkoztunk azzal a 20 tagú 
német egyetemista csoporttal 
mellvel e«>v hónpnie e íyűt t 
leszünk. Athevültünk a fo-

gadtatás baráti melegétől, 
kellemes sejtelmeket közöl-
tünk egymással az utazás jö-
vendő részleteiről, majd vi-
dám éneklésbe kezdtünk. A 
falak is beleremegtek. 

Másnap déltájt már Odesz-
szában voltunk. A kisebb ál-
lomásokon öreg arvó''A '< 
fürtbe kötött meggyet, va-
lamint barackot 
az utasoknak. Az odesszai 
pályaudvar hatalmas épüle-
tét látván elmerengtem az 
úgynevezett „baloldali klasz-
szicizmuson". A 30-as évek-
ben történt a fordulat, visz-
szatérés az irodalomban Pus-
kinhoz, Tolsztojhoz, az épí-
tészetben, képzőművészetben 
pedig a klasszicizmushoz. S 
mindez mennyire sematiku-
san! Az emberek művészi íz-
lésének, igényeinek helyte-
len irányba való nevelése 
legalább olyan súlyos hiba, 
mint a hatalmi túlkapások. 
Es sokkal nehezebben, las-
sabban jóvátehető. Láttuk 
már a korszerű a valóban 
modern művészethez való 
visszatérés eredménveit is: 
néhány impozáns üdülőt a 

Krímben, a kievi Dnyeper 
Szállót és Jal tában az anya-
gok, formák, és arányok 
nemes egyszerűségétől és 
harmóniájától pompázó, ult-
ramodern autóbusz-pályaud-
vart. 

Munkahelyünkön négysze-
mélyes sátrakban laktunk, 
vendéglátónk kívánságára 
>,vegyesen": együtt többnyire 
két német, egy orosz és egy 
-egy magyar. Kissé szokat-
lan, de mint később kiderült, 
felettébb bölcs dolog volt ez: 
nagyszerű érzés volt né-
gyünknek valamelyik nyel-
ven megértenünk egymást, 
vagy váltakozva kettőn is 
beszélni, eredeti egyéniségre, 
ú j vonásokra lelnünk egy-
másban. 

A kényelem teljes volt. A 
sátortól alig 20 méterre a 
tenger: a napfényben vakító-
an ragyogó mámoros, felhős 
időben nyugtalanul sötét, 
holdfénynél sejtelmesen ro-
mantikus, sötét éjszakán fe-
nyegető. 

Rögvest ú j életet kezdtünk: 
a tábor napirendjének meg-
felelően. „Hajnali" 7-kor éb-
resztő, Va 8-kor reggeli, 8-
tól l- ig munka, utáni ebéd, 
pihenés, fürdés 2-ig, 2-től 5-
ig munka, l / j 8-kor vacsora. 
Lefekvés szabadon és kötet-
lenül bármikor munka után. 

A kaja várakozásainkat fe-
lülmúlta: jó volt s néha 
megszégyenítően bőséges. 

A munkát pedig ki lehe-
tett bírni. 

Egy üdülőtelepet „építget-
tünk" német és szovjet ba-
rátainkkal. Mindenbe bele-
kóstoltunk: betont és maltert 

kevertünk (géppel és hagyo-
mányos eszközökkel), téglát 
hordtunk (kézben és gépko-
csival), falaztunk és vakol-
tunk (nem is olyan rosszul), 
„előregyártottunk" vasbeton-
elemeket, stb. A munkát a 
lvovi egyetem oktatói irá-
nyították. Nem a munka-
tempó volt fontos, hanem az, 
hogy az itt dolgozó elsőéves 
építészhallgatók belekóstolja-
nak jövendő szakmájukba. 
Maga a kétszintesre tervezett 
épület már második éve 
épült: tanév alatt a munka 
szünetelt. 

Valamelyik napon néhá-
nyan ellátogattunk a szom-
szédos faluba gyümölcsöt és 
bort vá sá ro ln i . . . A két ut-
ca járda nélkül, de a házak 
újak, ízléseseit Betértünk az 
egyik udvarba. CSsak az asz-
szonyok voltak odahaza. A 
„pitvarban"-ban asztalhoz 
ültettek bennünket, tejföllel, 
kenyérrel, paradicsommal, 
borral kínáltak. Kérésemre 
a nagymama megmutatta a 
lakószobát A sarokban 
szép ikont lehetett látni. Az 
orosz vallásos érzülettel ké-
sőbb másutt is találkoztunk. 
Kievben, a Vlagyimir székes-
egyházban végignéztem egy 
ortodox istentiszteletet. A 
templom kegyhelyein gyer-
tyák százai égtek, különös 
szépségű ének töltötte be a 
hatalmas ha ió t roskatag 
anvókák hajoltak sűrűn a 
földig egv más viláeba ré-
vedező tekintettel csókolgat-
ták az ereklyéket fedő üveg-
lanokat. 

Persze mindez már csak 
inkább kuriózum, emlék, 


