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1925. február 25-én 15 lelkes 
fiatal egyetemi hallgató kezde-
ményezésére Geyer Béla zeneta-
nár, karnagy vezetése alatt meg-
alakult Szegeden az Egyetemi 
Énekkar. 

Az Egyetemi Tanács hivatalo-
san csak az év november 30-án 
tartott ülésén vett erről tudo-
mást, annak a beadványnak 
alapján, amelyben az énekkar 

, tagjai működési engedélyt kér-
tek. Kérték továbbá, hogy az 
Egyetemi Tanács az általuk ké-
szített és beterjesztett működési 
szabályzatot fogadja eL 

Az Egyetemi Tanács az előter-
jesztést elfogadta, a működést 
engedélyezte és az énekkar ta-
nárelnökének Kubinyi Béla egye-

t e m i tanárt kérte fel. A határo-
zatot dr. Riesz Frigyes rektor 
Irta alá. Ezzel a határozattal 

1937-ben nemcsak a budapesti 
rádióban szerepeltek, hanem a 
bécsi rádió is meghívta őket, 
melynek nemcsak híre ment, ha-
nem eredményei mostmár nem-
zetközileg is elismertté tette kó-
rusunkat. 1938-ban közel 3 hétig 
tartó lengyelországi turné követ-
kezett, felkeresték Poznan, Krak-
kó, Varsó, Katowicze városokat, 
hol mindenütt ünnepelték őket 
és ú jabb hiveket szereztek, a 
magyar kóruskultúrának és elis-
merést egyetemünknek. Varsó-
ban több mint 1000 főnyi közön-
ség tapsolta végig koncertjüket, 
amelyen megjelent a Varsói 
Egyetem rektora és az ottani 
magyar követ is. 

Az énekkar tagjai a Nobel-díj 
átvételéről hazatérő Szent-Györ-
gyi professzort dallal köszöntöt-
ték. A lelkes éneklő fiatalok 

Külföldi ú t já t követően kü-
lönböző budapesti rendezvények-
re hívták meg közreműködés-
re. Így részt vett az újjáépí-
tett orvoskari intézetek felava-
tásán, az Állami Műszaki Fő-
iskola első tanévnyitó ünnepsé-
gén, a Magyar Partizán Szövet-
ség ünnepi est 'én. A Szegedi 
MÁV énekkarral közös hangver-
senyt adott a Zeneművészeti Fő-
iskola nagytermiben és a követ-
kező évben sikeresen szeretjei-
tek az első nemzetközi munkás-
kórus ' hangversenyén Budapes-
ten. 1940-ben n Bartók Béla Szö-
vetség oklevéllel tűrtette ki a 
kórust a Szabadművelődési Ta-
nács Orszános kulturális verse-
nyén tanúsított kiváló munkájá-
ért. 

Az ötvenes évek első felében 
a kórusmunka visszaesett. Ennek 
elsősorban szervezeti okai vol-
tak: az énekkart beolvasztották 
az Enyeteml Népi Enyüttesbe, 
amelvben a kórus életképtelen-
nek bizonyult. 

1954-ben újjáalakult az ének-
kar, de a négyéves kiesést már 
nem lehetett a személyi kultusz 
éveiben (melynek kihatása kul-
turális téren is érezhető volt) 
gyorsan pótolni. Kodály Zoltán 
1954-ben látogatta meg az Egye-
temi Énekkart. Látogatása ú j 
lendületet adott a kórus munká-
jának. Hasonlóképpen emlékeze-
tes esemény volt az énekkar tör-
ténetében, amikor a városunk-
ban vendégszereplő Szovjetunió 
Állami Énekkarának vezetője 
Szvesnyikov meglátogatta és 
meghallgatta kórusunkat. Érté-
kelő mondanivalójából csak egy 
mondatot idézünk: „Nálunk az 
egyetemi hallgatók nem tudnak 
ilyen szépen énekelni". Ez az el-

Dr. Mihálka György 1961-ben 
állásáról leköszönt és az egye-
tem vezetősége ismét Kertész 
Lajost kérte fel kórusunk veze-
tésére. A felsőoktatási intézmé-
nyek első kulturális seregszem-
léjén 1961-ben aranydiplomával 
jutalmazták a kórus felkészült-
ségét. 

1963-ban két hétig Lengyelor-
szágban hangversenyeztek. Ez az 
út sok sikert és szép emlékeket 
jelentett nemcsak a kórus, de 
egyetemünk számára is. 

Az énekkar 40 éves jubileuma 
1965-ben bebizonyította, hogy si-
kerre vitte a magyar dalkultúrát, 
lelkes, odaadó munkájával egye-
temünk hírét, nevét öregbítette. 
Ez a 40 év igazolta, hogy a ko-
moly zenei nevelés hatásában 
országosan Is lemérhető, amelyet 
néhány jeles előadóművész fel-
tűnése és általában az a tény, 
hogy többen itt kaptak kedvet a 
kóruséneklés Intenzív művelésé-
re. 

Kertész Lajos 1966-ban végle-
gesen nyugdíjba ment és helyét 
rövid időre Veszely Gabriella fő-
iskolai tanársegéd töltötte be, 
majd 1968-tól Szécsi József ta-
nár, a kórus jelenlegi vezetője 
foglalta eL 

A Szécsi József vezette kórus 
ezalatt a rövid idő alatt Igen 
komoly sikereket ért el és elis-
merésekben volt része. Igen 
hasznosnak bizonyult az együttes 
találkozása a város közönségé-
vel a tanévenként 2—2 alkalom-
mal megrendezett egyetemi ze-
nedélutánokon, amelyen az egye-
temi énekkaron kívül az egye-
temhez szervesen hozzátartozó 
gyakorló általános iskola és 
gimnázium énekkara bemutatta 
művészi felkészültségét és dalos 
kedvé t 

hasonló jelzőkkel dicsérik és 
méltatják kórusunk szereplését 
A zsűri az együttes teljesítmé-
nyét Jubileumi díj jal jutalmaz-
ta, amelyet a X. Montreux-1 Kó-
rusfesztivál záróünnepségén a 
város polgármestere adott á t 
Ennek elismeréseként részt ve-
hettünk a Kóta által Budapesten 
rendezett országos bemutató 
hangversenyen, amelyet az év-
ben külföldön dí jat nyert kóru-
sok részvételével tartottak. 

50 év munkájáról szólva meg 
kell emlékezni azokról a tanár-
elnökökről is, akiknek lelkes 
hozzáállása, segítő szava és tette 
vitte előbbre a kórust, így töb-
bek között Halász Eíddről, dr. 
Martonyi Jánosról, dr. Mezősi 
Józsefről és dr. Bartha Lajosról, 
valamint Koch Sándorról. Az 6 
munkásságuk és melléállásuk is 
segítette a kórus művészi fejlő-
dését és hozzáértésük biztosíték 
volt nemcsak a kórus számára, 
hanem a karvezető részére Is. 

50 év munkájáról a megadott 
kereteken belül csak a legfonto-
sabb mozzanatokat tudtuk ki-
emelni. A megtörtént események 
és tények ennél sokkal többről 
tanúskodnak, ami a kiállításon 
bemutatásra is kerül. 

Az 50 év alatt elért eredmé-
nyek köteleznek bennünket to-
vábbi odaadó munkára. Kötele-
zik mindazokat, akik a kórus 
fejlődéséért munkálkodnak, de 
kötelezik az egyetem vezetését 
is és az egyetem fiataljait is, 
hogy ezt a munkát a maga esz-
közeivel, részvételével, áldozatos 
munkavállalásával segítse, mert 
csakis így indulhatunk az újabb 
sikerek, a következő jubileum 
felé. 

BARTHA LAJOS 
GRUBER LÁSZLÓ 

A mai kóros 

ismerés fokozta az együttes 
munkakedvét és művészi aka-
r á s á t 

Kertész Lajos 1956-ban nyug-
díjba ment, őt követte dr. Mi-
hálka György, aki fiatalos lelke-
sedéssel fogott hozzá az énekkar 
reorganizációs munkájához. Ne-
héz volt a meg nem értés és 
közöny páncélját áttörni, de 
mégis volt Egyetemi Énekkar. 

1057. fordulópont az egyetem 
kulturális életében. Mindinkább 
tudatosul, hogy az egyetemi ne-
velőmunka szerves része a kul-
turális tevékenyság. A kulturális 
munka nem öncélú, hanem össz-
egyetemi érdeket szolgál, és fel-
adata, hogy az egyetem hallga-
tóit az öntevékeny kulturális 
munkába bekapcsolja és a sza-
bad Idő célszerű felhasználására 
szoktassa és nevelje. Ezen célki-
tűzést szolgálta az egyetemi 
énekkar dr. Mihálka György ve-
zetésével, akinek működése alatt 
sok szép sikert éríak el. 

Az újjászervezett énekkar mű-
vészi fejlődését nyomon követ-
het jük a felsőoktatási intézmé-
nyek kétévenként megrendezett 
seregszemléjén elért eredmények 
a lapján; 1970. Keszthely: ezüst, 
1972. Keszthely: arany, és 1974. 
Eger: aranyérmet kapott az 
együttes. 

A kórus fejlődését bizonyítja 
az is, hogy a Magyar Rádió több 
alkalommal lehetőséget adott a 
szereplésre. A Kóruspódiumon 
való közreműködésünknek or-
szágszerte jó volt a visszhangja. 
Kórusunkat az a kitüntetés is 
érte, a Művelődésügyi Miniszté-
rium érdemesnek találta arra, 
hogy résztvegyen a montreux-i 
Nemzetközi Kórusfesztiválon. A 
10 napos út alatt kétszer szere-
pelt a kórus a fesztivál közönsé-
ge e lő t t Ezenkívül a Fribourgi 
Egyetem aulájában és a Laus-
sanne-i Rádióban is teljes estét 
betöltő műsorral lépett fel. A 
svájci újságok főcímekben emlé-
keznek meg szereplésünkről: 
„Káprázatos magyarok" és ehhez 

Jubileumi 
rendezvények 

November 29-én 17 órakor: Ju-
bileumi kiállítás megnyitása az 
egyetem központi épületének II. 
emeletén. Megnyitja: dr. Rácz 
János rektorhelyettes. 19 órakor: 
A Szegedi Egyetemi Énekkar 
jubileumi hangversenye az egye-
tem aulájában. 21 órakor: A Sze-
gedi Egyetemi Énekkar régi és 
jelenlegi tagjainak baráti talál-
kozója a JATE-klubjában. 

November 30-án 10 óra 30 
perckor: A vendégkórusok ün-
nepi hangversenye az egyetem 
aulá jában: 

A Budapesti Műszaki Egyetem 
vegyeskara, a Veszprémi Vegy-
ipari Egyetem vegyeskara, A 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő-
iskola Szegedi Tagozatának ve-
gyeskara, a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem kamarakórusa, a 
Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kola női kara és a Szegedi MÁV 
Hazánk Munkáskórus közremű-
":ödé:ível. 

kezdte meg működését az Egye-
temi Énekkar nemcsak az egye-
tem faluin belül, hanem Szeged 
város kulturális életében Is. Ez-
időben már ú j karnagy vezeti 
az énekkart : Csornák Elemér, a 
Dóm főkántora és orgonistája. 

Az énekkar tagjai lelkesedés-
sel és önként vállalt fegyelem-
mel fogtak a munkához. Érde-
mes idézni az alapszabály egyik 
pont já t : „Indokolatlan későn jö-
vők 5000 koronát tartoznak fi-
zetni." Az énekkar próbáit he-
tenként két alkalommal tartotta 
a mai Központi Épületben. Mű-
ködése eleinte csak az egyetemi 
ünnepségeken való részvételre 
korlátozódott Első nyilvános 
szereplése a Mikes Irodalmi 
Társaság 1927. február 20-án 
tartott előadásához kapcsolódott. 
Mint érdekességet említ jük meg, 
hogy az est előadója egyetemünk 
nemrégen elhunyt professzora 
dr. Buza László v o l t Az első 
önálló est jükre néhány hét múl-
va került sor. Szeged napilapjai 
elismeréssel írnak ennek a hang-
versenynek művészi értékéről és 
a fiatalok lelkes éneklési módjá-
ról. Az elismerés további mun-
kára buzdította az egyetemi f ia-
talokat és mind többen jelent-
keztek az egyetemi énekkarba, 
és 1932. március 10-i névjegyzék 
szerint már 56 férfi egyetemi 
hallgató vett részt e munkában. 
Ekkor még csak férfikarként mű-
ködik, mert nő hallgatója alig-
alig volt a tudományegyetem^ 
nek. Ebben az időszakban már 
Kertész Lajos volt az együttes 
karnagya, aki a rövid ideig mű-
ködő Antos Kálmántól 1930-ban 
vette át az énekkar vezetését 

Továbbra is igen jelentős a 
kórus minden fellépése az egye-
tem életében. Többek között 
1935. júniusában a Szegeden 
vendégzsekedő helsinki egyetemi 
énekkarral közös hangversenyt 
rendeznek. 

Az énekkar művészi felké-
szültségére jellemző, hogy Ko-
dály: Karády nóták című kórus-
művét Szegeden először az Egye-
temi Énekkar szólaltatta meg. 
Különben az együttes program-
jában mindig jelentős helyet 
kaptak Kodály és Bartók kórus-
művel, és ugyanakkor megszó-
laltatták a kortárs zeneszerzők 
alkotásait is. így az Egyetemi 
Énekkar 1935. május 16-i hang-
versenyén Kr.-ály—Kőnig Péter: 
Kecskeméti Dankó nóták ősbe-
mutatóját is vállalta és nagy 
sikerrel adta elő. A szorgalmas 
munka azt eredményezte, hogy 

ruigy sikerrel szerepeltek több 
alkalommal Budapesten a Zene-
akadémián, egy alkalommal Doh-
nányl Ernő főigazgató köszön-
tötte a kórust és Kertész Lajos 
karnagyot. 

A második világháború alatt a 
kórus fejlődése töretlen volt. 
1941-ben alakult át az egyetemi 
énekkar vegyeskarrá. A 15 éves 
jubileumát ünneplő kórus gaz-
dag műsorú hangversennyel mu-
tatkozott be. A Tisza Szálló 
hangversenytermében megren-
dezett díszhangverseny már Sze-
ged város kulturális életének je-
lentős eseménye volt, amelyet a 
rádió egyenes adásban közvetí-
tett. A Magyar Dalosegyesületek 
Országos Szövetsége ebből az al-
kalomból, mint a Szövetség egyik 
legkiválóbb együttesét üdvözölte 
a kórust és számára emlékplaket-
tet adományozott. 

Az együttes 1944. március 4-
én érte meg a felszabadulás 
előtti utolsó nagy sikerét, a sze-
gedi, debreceni, és kolozsvári 
egyetemi énekkarok Kolozsvá-
rott megrendezett hangverse-
nyén. 

A felszabadulás után az egye-
temi oktatás már 1944. novem-
ber 2-án megkezdődött és az 
énekkar 1945. elején újjászerve-
ződött és bekapcsolódott a város 
ébredő kulturális életébe. 1946-
ban résztvett A demokrácia kul-
túrnapjai Szegeden című ren-
dezvénysorozaton. 

A következő év elején a kó-
rus sorbajárta a szegedi üzeme-
ket, hogy az ú j énekkari kultú-
rának a munkások között is hí-
veket szerezzen. Ezzel is bebizo-
nyította, hogy a munkássággal 
karöltve akar dolgozni a demok-
ratikus Magyarország kulturális 
felemelkedéséért. 

Ellátogattak a környező váro-
sokba is, ahol szintén eredmé-
nyes követei voltak a zene, a 
kóruskultúra népszerűsítésének. 

1947. nyarán nagyszabású sváj-
ci, ausztriai hangversenykörutat 
bonyolított le az Egyetemi Ének-
kar. A négyhetes körút állomá-
sai: Zürich, Fribourg, Neuchatel, 
Basel, Innsbruck, Salzburg és 
Bécs voltak. Az Egyetemi Tanács 
meleghangú méltatással köszön-
te meg a kórus működését azért 
is, hogy az ország és a nemzet 
nagy megpróbáltatásai után fel-
hívta a külföld figyelmét nem-
csak egyetemünkre, hanem a 
dalkultúrában sajátosan és Igen 
nagy értéket képviselő orszá-
gunkra is. 

As alapítók 

/ 


