
Emlékek, arcok, élmények 
Az énekkar jubileuma alkal-

mából felkerestük két volt kó-
rustagunkat, dr. Horváth Erzsé-
betet, egyetemünk adjunktusát 
és dr. Prágai Béla jogászt, hogy 
emlékeikről, az akkori kórusról 
kérdezzük őket. 

Az énekkarnak 1933-tól 1949-
lg voltam tagja — kezdte dr. 
Prágai Béla. Kezdetben férfikar 
volt — kérem a hölgyeket, ne 
verjenek meg — de ekkor köny-
nyebb volt összefogni a társasá-
got, mint később, amikor ve-
gyeskarrá alakult. Késés, hiány-
zás nem volt vagy csak igazol-
tan. Az énekkar speciálkollégi-
umnak számított, az indexbe is 
be kellett írni. Professzoraink 
is elismerték munkánkat, és né-
ha a vizsgán sem fogott olyan 
vastagon a ceruza. Nagy élmé-
nyem az 1937-es bécsi utazás, 
ahol több nagy sikerű koncertet 
adtunk és szerepeltünk a rádió-
ban is. A következő évben igen 
pokat próbáltunk, mert a tét egy 
lengyelországi út volt. Egész Len-

tünk. A háború által semmit 
sem szenvedett Svájc után nem 
a legvidámabb dolog volt a még 
mindig romokban heverő Bécs 
utcáin sétálni. Az énekkar mos-
tani sikereit nemcsak mint az 
egyetem egy oktatója, hanem 
mint volt kórustag is értékelem, 
örülök az elért sikereknek. A 
további munkában sok sikert kí-
vánok a kórusnak, karnagyának. 
Dolgozzanak továbbra is lelke-
sen, ofyan élménnyel fognak 
gazdagabbak lenni, amelyre szí-
vesen emlékeznek majd vissza. 

Dr. Zámbó Géza a kórus múlt-
jához és jelenéhez egyaránt kap-
csolódik, ez rövid „zenei önélet-
rajzából" is kiderül: 

— Jogász vagyok, )a zenével 
való kapcsolatom kezdete gyer-
mekkoromra tehető. Családunk-
ban mindenki játszik hangsze-
ren, zenét hallgatva nőttem fel. 
Altalános és középiskolában is 
gyakran énekeltem szólót, de 
énektanulmányokat csak az 
egyetem befejezése után kezd-

A basell rádió előtt 

gyelországban páratlan szivélyes-
séggel fogadtak bennünket. 
Utunk állomásai Krakkó, Poz-
nan, Varsó, Vilnó, Lemberg és 
Katowice voltak. A háborús évek 
erősen megfogyatkoztatták ének-
karunk férfitagjait . A felszaba-
dulás után Kertész Lajos vezeté-
sével újjáalakult énekkarra ha-
marosan jelentős hazai és kül-
földi szereplések vártak. 1947-
ben Svájcban és Ausztriában 
tettünk hangversenykörutat. En-
nek érdekessége, hogy Szent-
Györgyi Albert professzor a No-
bel-díjából két társunk utazási 
költségeit fedezte. 

Erre a körútra emlékezik visz-
sza legszívesebben dr. Horváth 
Erzsébet is, aki közvetlenül a 
háború után lett az énekkar tag-
j a : 

— Az „ékes alt" szólamban 
énekeltem Lajos bácsi vezetésé-
vel. Amikor a Svájcba utazás le-
hetősége fölmerült, még nagyobb 
lelkesedéssel próbáltunk. Min-
denki nem juthatott ki, a válo-
gatás úgy történt, hogy oktett-
ben énekeltünk, így ki lehetett 
választarii a legjobb képességűe-
ket. Az utazás azonban az utolsó 
percig kétséges volt. Végül a 
hadügyminiszter kezessége alap-
ján kaptuk meg az engedélyt. 
Harmadosztályú különkocsival 
indultunk el Pestről, utunk főbb 
állomásai Zürich, Basel és Fri-
bourg voltak, mindenütt fellé-
péssel. Sikerünk volt, szeretett a 
közönség bennünket. Természe-
tesen kisebb mulatságos esetek 
is történtek. Kiutazáskor az egyik 
osztrák állomáson megállt a 
vonat, kíváncsiak voltunk hol 
vagyunk. Valaki megszólalt, hogy 
„Herren"-ben. A legkülönbözőbb 
helyeken aludtunk, tornaterem-
ben, laktanyában. Az egyik 
osztrák városban a város fürdő-
jében volt a szállásunk. A társa-
ság egyik fele elment szórakozni, 
közben a fürdőt bezárták és így 
kintmaradtak. Svájc után hosz-
szabb ideig Ausztriában időz-

kája elismeréseként 1974-ben 
„Jó tanuló, jó népművelő" ki-
tüntetést kapott. 

Égető Mária, a kórus szeretett 
Marcsikája és kiváló zongora-
kísérője ebben a tanévben már 
Hódmezővásárhelyről jár át 
rendszeresen a próbákra és kon-
certekre: 

Első találkozásom a kórussal 
számomra döntő volt. Az ének-
kar legbensőségesebb ünnepére, 
a közös karácsony estére kantam 
meghívást. Igen megtetszett az 
összeforrott, jó kis közösség. Az-
óta is igyekszem szorgalmasan 
együtt dolgozni velük. A zongo-
ristától a kísérői feladat sokol-
dalú felkészültséget és nagyfokú 
alkalmazkodást kíván, de alkal-
mazkodás nélkül nincs társas ze-
ne. Egy-egy mű csak mindannyi-
unk által nyeri el formáját . Ami 
a felkészültséget illeti, a zongora 
mellett érteni kell egy kicsit az 
orgonához és sok más, a zenével 
kapcsolatos dologhoz, ilyen pél-
dául az elektronika, hangszerja-
vítás, vagy a „légtorna". Sajnos, 
kis elektromos orgonánk annyit 
makacskodik, hogy igencsak is-
merni kell, ha azt akar juk ki-
hozni rajta, amit szeretnénk. 
Sarkadi szereplésünket pedig 
csy olyan zongorán kellett vé-
gigkísérnem, amelynek „csak" 
három fontos hangja hiányzott. 
Az előbbiek dacára sokszor szép 
sikerrel zárul egy szereplés és 
ilyenkor a kórus tagjai örömük-
ben nemcsak Jóska bácsit, ha-
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tem, Gylmesl Kálmán művész-
tanárnál, 1938-ban. A zenével a 
kapcsolatom tovább erősödött, 
1972-ben a Ki Mit Tud?-on első 
díjat kaptam. A közeljövőben 
Debrecenben a Varázsfuvolíban 
Papageno szerepét fogom né-
hányszor énekelni. Az egyetemi 
énekkarral való kapcsolatom 
1963-ban kezdődött, egyetemi 
hallgatóként Kertész Lajos irá-
nyításával sok szép művet és 
szólót énekeltem. Kés5bb az 
énekkar titkára lettem. Tanul-
mányaim befejezése után is szí-
vesen visszajártam a Szécsi Jós-
ka bácsi által vezetett kórusba 
„besegíteni", szólót énekelni. Az 
elmúlt 12 év alatt rengete? él-
mény riszese lehettem. Kima-
gaslóan szép emlékem az ének-
kar montreuxi fellépése. A ju-
bileumi hangversenyen ismét 
énekelek a kórussal. 

Visy Csaba az Általános és 
Fizikai Kémiai Tanszék ösztön-
díjas gyakornoka egyike kóru-
sunk „legöregebb" tagjainak: 

— Énekkari próbán először 3 
éves koromban vettem részt. 
Édesanyám pedagógus, és elő-
fordult, hogy nem tudott kire 
bízni, ilyenkor iskolába menet 
engem is magával vitt. Így vet-
tem részt egy alkalommal az is-
kola énekkari próbáján, ahol lel-
kesen énekeltem a „Fut a vo-
nat, vezeti az úttörő" kezdetű 
dalt. Következő állomás a zene-
iskola volt. 7 évig tanultam he-
gedülni, de ezt nem hangozta-
tom. Játszottam a Ságvári Gim-
názium zenekarában (első hege-
dű második pult), majd később, 
a zenekar felbomlása után a 
gimnázium kórusában énekeltem. 
Érettségi után egy évig katonai 
szolgálatot teljesítettem, ott meg-
szerveztük az ezred pol-beat kó-
rusát. Következő évben meg-
kezdtem egyetemi tanulmányai-
mat, és ett51 kezdve az Egyete-
mi Énekkar tagja vagyok. 

És hogy milyen tagja, arról 
csak annyit, hogy végzett mun-

egyetemek fennállásának 50. évfordulóját köszöntő kar 
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Az 1973-as svájci siker egyik do-
kumentuma 

nem a zongorakfsérőt is feldob-
ják, aki edzetten elviseli, és be-
csületszavára egy kicsit sem fél 
az ilyen „légtornákon". 

A „két kis Kovács", Korács 
Éva és Kovács Kati — mindket-
ten elsőéves jogászok, máris a 
kórus legnépszerűbb tagjai közé 
tartoznak, bár még nem min-
denki tudja őket egymástól meg-
különböztetni : 

— A felvételi vizsgán hallot-
tuk, hogy van az egyetemnek 
énekkara, és már akkor elhatá-
roztuk, hogy ha felvesznek be-
kapcsolódunk a munkába. Az 
első próbára belépve egészséges 
„gólyaszorongás" vett erőt ra j -
tunk, de ez hamar feloldódott, 
hiszen egy jó légkörű, vidám 

1973. április 7. Szombat. Reg-
gel 6 óra. Feszült várakozással 
gyülekeztünk az állomáson. Az 
optimisták azt mondták: most-
már megyünk Svájcba. A józa-
nabbak leintették őket emleget-
vén a régi igazságot: ne igyunk 
előre a magunk bőrére! Akkor 
se bíztuk el magunkat, amikor 
felültünk a bécsi gyorsra: Ko-
máromig megyünk, esetleg Győ-
rig. Mindez azonban nem zavart 
bennünket abban, hogy Győrben 
feltöltsük sörkészletünket az „ez 
legalább biztos" elv alapján. 
Hegyeshalom felé jártunk, és 
egyre azon töprengtünk, hogy 
biztos van még egy elágazás, ott 
kapcsolják le a mi kocsinkat. 
Annak sem dőltünk be, hogy be-
jött egy vámtiszt meg egy ha-
tárőr és megitták a sörünket. 
Mikor a határsorompónál áll-
tunk, ú j a b b hivatalos közegek 
lepték el a szerelvényt, és mi 
„tudtuk", minket keresnek, hogy 
leszállítsanak. Nem találtak: föl 
s alá futkostak, de nem találtak 
meg bennünket. Később a vonat 
elindult, vártuk, mikor lőnek 
utánunk, de nem; és Ausztriában 
voltunk. Valaki megjegyezte, 
hogy most már talán megyünk 
Svájcba; de lehurrogtuk, majd 
ha visszafelé jövünk, akkor 
mondhatod! 

Reggel 6 óra körül ébredtünk 
elgémberedett tagokkal. Minden-
ki kitódult a folyosóra nézni a 
tájat . Ekkor találkoztunk az első 
külhonival, a büféssel, aki a 60 
ember ellepte fél méter széles 
folyosón egy 45 cm széles asz-
tallal igyekezett ellavírozni. 
Hozzánk intézett szavaiból — 
sekélyes nyelvtudásunk alapján 
— csak a „der Gott" kifejezést 
értettük meg. A svájci-lichtens-
teini határállomáson sokáig föl-
alá tolattunk itt döntötte el a 
masiniszta, hogy mégiscsak ki-
visz bennünket Svájcba. Zürich-
ben megváltunk kellemes légkö-
rű hálófülkénktől és átszálltunk 
a fribourgi Szerelvényre, és tíz-
óraizni kezdtünk. Egészen Fribo-
urgig tízóraiztunk — másfél-két 
óra hosszat. Egy állomáson ki-
nézve valaki megjegyezte, hogy 
úgy látszik körbe megyünk, mert 
fél órával ezelőtt is SORTIE-
ban vol tunk (Hazatérésünk után 
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társaságba cseppentünk. S ennek 
kovácsa a kórusvezető, Jóska 
bácsi, aki szellemes megjegyzé-
seivel mindig felrázza az ének-
kart, amire szükség is van, hi-
szen komoly próbáink vannak, 
és nem könnyű végigénekelni 
három órát. Jó közösségi mun-
kával sikeres koncerteket, aktív 
próbákat, és ha lehetíség van 
hazai és külföldi szerepléseket 
várunk egyébként a kórustól. 

többen keresték Sortie-t a világ-
atlaszban, hiába.) 

Fribourgba megérkezve gyors 
körtelefonnal sikerült kideríte-
nünk, hogy két hotelben lesz a 
szállásunk. Elfoglaltuk a szállo-
dákat, lepakoltunk, és elindul-
tunk fürdeni. Kiderült, hogy a 
fürdőszoba használati dí j két 
frank fejenként. Este főpróbát 
tartottunk a másnap esti hang-
versenyre. Ennek első része 

erőnléti próba volt: fel kellett 
állítani a dobogókat és helyére 
vinni a zongorát. Reggel egyik 
kísérőnk panaszkodott, hogy ezek 
a svájciak mind ilyen rövidek, 
vagy csak a takarójuk? Kiderült, 
hogy a paplanon aludt, és a láb-
melegítő dunyhával takaródzott. 
Éjszaka a hangverseny után 
kellemes hóesésben Indultunk az 
állomásra, utaztunk Montreuxbe, 
ahol aznap este — ez már éjfél 
után volt — a fesztiválon szere-
peltünk. Montreuxben borús idő 
fogadott. Maratoni próbát ta r -
tottunk, majd M. Ladislaus Ba-
logi vezetése alatt kiutaztunk La 
Tour de Pelz-be, a fesztivál 
színhelyére. Mindenki kapott 
egy kis szalagot a fesztivál fel-
iratával, és ezzel ingyen lehetett 
utazni a „büszön". Sajnos, a ka-
lauzokkal ezt nem közölték, úgy-
hogy a „büszözés" nem mindig 
ment simán. Esti előadásunk jól 
sikerült. Az éjszaka halk ének-
léssel és csekély mennyiségű 
svájci vörösbor iszogatásávat 
telt el. 

Felkértek bennünket egy önál-
ló magyar • műsor tartására, így 
sokat próbáltunk, de azért sza-
kítottunk időt városnézésre, ki-
rándulásra is. Láttuk az épülő-
félben levő kongresszusi palotát, 
ahol három nappal később már 
a gálaest került megrendezésre!!! 
Megnéztük a közeli Chillon vá-
rat, amelynek felső emeletéről 
Balogi Laci bácsi szavaival élve 
gyönyörű „kilátási panoráma" 
tárult elénk. Visszafelé jövet 
meghívást kaptunk a montreux-i 
kórus borospincéjébe, ahová ter-
mészetesen lementünk. 

Kórusunk — mint ismeretes — 
a vegyeskarok közül a legjobb 
(megkülönböztetetten kiváló) mi-
nősítést kapta és elnyerte a Ju-
bileumi Díjat. A vegyeskarok 
kötelező számát, Händel: Belső-
zar című oratóriumából a Halle» 
luja-t együtt énekeltük el a zün-
dorfi kórussal a gálaesten. 

Másnap délelőtt hegyi túrát 
szerveztünk, délután pedig ha jó-
val átszeltük a Genfi tavat és 
St. Gingolph-ban szálltunk ki. 
Ez egy kis falu, amelyen egy 
kis patak folyik keresztül. A pa-
takon egy híd, a híd egyik felén 
svájci, a másik felén francia ha-
tárőrök állnak. Egyszóval i t t v a a 
a határ . Közeledve láttuk, hogy 
a gyalogosok zavartalanul jár-
kálnak át a határon. Tekintettel 
arra, hogy magyarokat nem va-
lószínű, hogy engednek mászkál-
ni, szóltunk mindenkinek, ha a 
szomszédja megszólal magyarul, 
csitítsa el és porolja le. Ilyen 
módon hatvan szegedi egyete-
mista minden feltűnés nélkül 
„disszidált". No meg vissza is fél 
óra múlva. 

Aztán búcsút vettünk Montre-
ux-től, és rádiófelvételre Lau-
sanne-ba utaztunk, majd tovább 
Zürichbe. Az esti csatlakozásig 
maradék aprópénzünkkel kipró-
báltuk az összes automatát. 
Bécsig ismét couchette-tal utaz-
tunk. Reggel kiszálltunk Bécs-
ben és mivel csak délután utaz-
tunk tovább, városnéző körútra 
indultunk. 

Végül ú j ra vonatra ültünk. A 
vámtiszt — mivel sörünk ném 
volt —, megkérdezte, hogy meny-
nyi pénzünk volt. Mondtuk, hogy 
109 svájci frank. Hát ezzel nem 
nem lehetett elmenni a rossz ut-
cába — mondta és továbbment. 
Az éjszakai személlyel jöttünk 
haza Szegedre. Kistelek körül 
megettük az utolsó hazait —egy 
darab kissé avas szalonnát — 
és megállapítottuk, hogy voltunk 
Svájcban. 
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