A
vasárnapi

SZEGED-CSEPEL

ZENE
Dr. S z ö g i Endre
a főiskolai k a m a r a k ó r u s
v a s c r n a p i h o n g v e r s e n y erői
A szegedi tanárképző főiskola katn arakórusa 1933-ban alakult meg. A
regi daiárstilus lehanyatlása után uj
ós friss hangot, egy uj művészei szépségeit hozta. A kórus megalakítója
dr. Szögi Endre főiskolai tanár, azt az
elvet vallotta, hogy a zene dallamain
keresztül legkönnyebb hozzáférni az
emberekhez. Azokhoz az emberekhez,
akiket rá kell vezetni hivatástudatuk
ra, rá kell ébreszteni fontos szerepükre a közösség, a nemzettest életében
A nép csak akkor válik nemzetté, amikor magasabbrendő szerepet vállal,
más szóval, amikor nivatására ébred
Dr. Szögi Endre erre a hivatástudatra
akarta ráébreszteni a magyar társa
dalmat Bartók és Kodály által feltá
masztott magyar népi zene segítségével, ezért alakította meg a kaniarakó
rust. A kórus 1933 óta él, hangversenyezik, sikert sikerre halmoz. Már ak
koriban, amikor még vakmerőség volt
magvar népdalokat, igazi magyar értékeket a közönség elé vinni, hiszen ha
zaárulónak bélyegezték a vakmerő uji
tókat, nagy megbecsüléssel nvila'ko
zott a szegedi főiskolások önálló Ka
marakórusáról Bartók Béla, Kodály
Zoltán és Bárdos Lajos. Ez ujabb hilet öntött a kórus lelkes vezetőjébe és
nein törődve közönnyel, ellenséges véleményekkel, szűkebb körben hintette
a magot, az nj magyar zeneművészet
magját, ami lassan nagy fává terebé
lycsedett. Sajnos, a legutóbbi két év
bon a lelkes fiatalokból álló kórus
munkája anyagiak miatt szünetelt. A
kórus az idén újjáalakult és most, vasárnap tartja első önálló hangversenyét. Ebiből az alkalomból felkerestük
dr. Szögi Endrét és megkértük, beszéljen a magyar népzenéért folytatott
harc múltjáról, jelenéről és jövőjéről,
valamint a kórusról
— Nehéz és fáradságos volt az ut
az elismerésig
mondja Szögi Endre.
— Először meg kellett találnunk a saját értékeinket. Még a "agy zeneszerzők is téves utakon indultak el. Liszt
Ferenc rapszódiái még nem szívták fel
magukba a minden nemzetétől különböző magyar pentatonikus zenét. Amikor pedig Liszt Ferenc a román ha'árszélen járt és hallott egy magyar dallamos, azt meirja zongorára, hazaárulónak bélyegezték.
— De blszen ez a sorsa minden kezdeményezőnek nálunk Magyarországon. Élőbb a külföldnek kell elismernie a magyar értékeket, hogy mi is rájöjjünk, hogy az valóban érték és talán
az egyedüli érték. De majd lesz ez
másképpen is. Már a Kamarakórus is
egy oázis, egy kis sziget ebben a sivatagban. És misszió. Amiről megfeledkezett a nemzet, azt megőrizte a
nép. A népet pedig ráébresztjük értékeire és tovább igyekszünk építeni
benne. Sajnos azonban, hogy az egyetemi városok közül ez csak Szendén
van meg, csak itt van kamarakórus. A
közönség azonban itt is eléggé elzárkózik a befogadástól Pedig minden
anyagi hasznot száműztünk, célunk
csupán a közönség nevelése. Nem a
szereplés, a feltűnés a célja, hanem a
mag elhintése.
— Remélhető-e, hogy nem hullik
sziklára a mag?
— Azt nem lehet előre tudni. A jelek szerint most felébredt az érdeklődés munkánk iránt. A vasárnapi hangversenyre már majdnem íninder jegy
elfogyott. Magyarkanizsán pedig olyan
átütő sikerünk volt, hogy remélni sem
lehetett volna nagyobbat. Április. 11-én
Szabadkára megyünk. Csak az
az

NB I. mérkőzés jegyei e l ó r é t e l l
m é n n y e l s z o m b a t este 6 ó r á i g l
Délmapyarorsvág Jegyirodában*

nemes célnak. A magyar népdal, több
mipt ezeréves hagyományait őrzik és
ezt a multat, amely titokzatos törvények utján tovább él bennünk és átszínezi egész műveltségűnket, ezt a magyar népdalt hozzák el a hallgatósághoz, kellemes órákat szerezve az érdeklődőknek.

hogy két csapattal jönnek le Sze»
gedre és itt bemutató mérkőzést
vívnak. A női kézilabda bemutató
mérkőzést a bajnoki futbalimérkőzés előtt reudezik meg.
X Dávid (SzTK) elhagyta a kórházat, Dávid, az SzTK-nak az UTCból a szezon elején átigazolt jóképességü fedezetjátékosa, amint emlékezetes, egyik bajnoki
mérkőzésen súlyosan megsérült, úgyhogy
kórházi ápolásra volt szüksége. Dávid csontrepedést és tokszalagszá*
kadást szenvedett. A futballista —•
Csepel tudja, hogy csak nehéz küzdelem után győzhet amint értesülünk — kétheti kezelés
után elhagyta a kórházat, egyelőre
Szegeden
azonban még nem játszhat, úgyhogy
néhány hétig még nélkülözni les-'
A S z e g e d bízik saj'át győzelmében
kénytelen egyesülete.
Szenvedhet a Szeged
bármilyen nagy küzdelem után
győzhetünk
X Fegyelmi egyebirói határozat.
súlyos vereséget, a következő va- csak! A csapat a Szeged ellen — Az alszövetség fegyelmi egyosbirásárnapra ismét felszökik az érdek- ha közbe nem jön valami — ez lesz: ja Gyurik László S z F I E játékost
lődés láza a soronlevő bajnoki mér- Szekeres — Kállói, Szalay — Kap- kíméletlen játék miatt március 29kőzés i r á n t Isry van ez most is a ta. Olajkár II.. Gere — Fuszek, Ma- től április 18-ig három hétre eltilSzeged—Csepel meccs előtt, amikor rosvári. Szabadkai, Dudás. v. Su totta a játéktól.
nemcsak
a bajnokjelölt
csepeli rányi.
együttere kíváncsi a szegedi köA Szeged összeállítása változat
zönség, hanem főként arra. hogyan lanul ugyanaz, amelyet pénteken
játszik csapata a bajnokjelölt ellen. közölt a Dólmagyarország, vagyi
A Szegednek régi jó tulajdonsága, Aknavölgyi — Baróti- Dóra — Bog
hogy a bajnokjelöltek elleni mérkö nár. Szabó, Lakat — Báló, HaranS Z O M l i A T,
Á P R I L I S
»
zésen szokta kivágni a legjobb torgozó, Tóth, Vörös, Nagy.
mát és ebben a tulajdonságban most
A nagy mérkőzés előtt három
BUŰAFEST 1.
,
is bízik a közönség, valamint a csaelőjáték is lesz a Temesvári-kőr5.40:
Üzen
az
otthon.
A
Vöröskepat minden tagja egyaránt. A jáúton. Délelőtt 11 órakor a Szeged reszt bajtársi rádiószolgálata. 6.49:
tékosok meg akarják mutatni, hotry
ifi—HTVE ifi ifjúsági bajnoki mér- Ébresztő, torna. 7; Hirek, közlemémég mindig nincs elveszve a Szekőzéssel kezdődik az előjátékok so- nyek, reggeli zene. 10: Hirek. 10.15:
ged és bent maradhat az NB I. oszOperarészletek. 11.10: Nemzeközi viztályban. A W M F C is tisztában vau ra. fél 1 órakor a Szeged II—SzATE jelzőszolgáiat. 11,15: Báünt Dezső heL
osztályú
amatőrbajnoki
mérkővele. hogy nem lesz könnyű dolsra
gedűl. 11.40: Leginkább ajánlható éte;
a Szegedi mérkőzésen. Erre mutat zéssel folytatódik, ma d fél 3 órak< r lek a gyári étkezők részére. Irta Hornyitó- váth Kató. Felolvasás. 12; Harangszó.
Jávor Pálnak, a csepeliek edz"jé ünnepélyes leventebajnoki
nek nyilatkozata, ame'yben a kö mérkőzés lesz a Szegedi Levente Fohász. Himnusz. 12.10; Országos Fosvetkezőket mondja a szegedi meccs- Egyesület és a Tápéi Levente Egye- asznekar. Vezényel Eőrdögh János.
sület csapatai között.
j.2.40: Hirek. 1.20: Időjelzés, vízállásrőlA mérkőzés szünetében a levente- jelentés. 1.30: HoDvédeink üzennek. A
Vöröskereszt bajtársi
rádiószoigála— Korántsem téveszt meg min- zenekar hangversenyez.
ta.
2:
A
Légierők
fuvószenekara.
Ve*
ket a szegediek súlyos veresége.
zényel Doroszlai Károly. 2.30: Hirek,
Tudjuk, hogy a csapat nem rossz,
A Szeged—Csepel NB I. osztályú
műsorismertetés, árfolyamhirek, piaci
csak nem jött ki a lépése a Klsp st bajngki és az előmérknzések jegyei
árak, élelmiszerárak. 3: Hanglemezek,
ellen. Ezért m i még nagyohfc gon elővételi kedvezménnyel szombat es- 3.30: Ahol gyermek voltam, Bánffy
dal készülünk fel a mérkőzésre. te 6 óráig válthatók a Vélmagyar- Miklós beszél Kolozsmegyéröl. 3.50:
Most is csak azt mondom. Hogy ország
Juferov: Szvit sextett Előadja a Rákiadóhivatalában.
diózenekar. Vezényel Bertha István.
4.20: Hirek német, román, szlovák és
hangalat a kaposvári mérkőzést il- ruszin nyelven. 4.45: Időjelzés, hirek,
Jó íátéklcal a<*ar győzni
letőleg. Bár két tartalékkal utaz- 5: Akiket mindig szívesen hallgatunk.
a S z V S E a G S E ellen
nak « kék-fehérek Kaposvárra a Háraory Imre csevegése. 5.10: A
Védekező taktikát követ az SzTK a kaposRákóczi elleni mérkőzésre, mégsem MANSz Vasutas Szakosztály Tarkavári mérkőzésen
os éjének közvetítés® a Magyar Mür
borúlátók és azt remélik, hogy jó
A sorsolás sajnálatos szeszélye eredményt tudnak kiharcolni. Fe- velödés Házából. 6.50: Hirek. 7.05: Eltörött a hegedűm... A magyar nótáfolytán vasárnap a Szeged és a Vashérvári János utasította a játéko- kat énekli Vörös Sári és Solthi Káutas is itthon játszik. Mérközé-eik
sokat. hogy védekező taktikát
kö- roly. Kisér Sárai Elemér cigányzeneugyanabban az időpontban lesznekvessenek. H a sikerülne a védelem- kara. 8: Hangképek innen-onnan. 8.30:
tehát konkurreneiát jelentenek egynek egy góUal megúsznia a mecset, Nagyapám még ifja v o l t . . . Egyveleg
másnak.
Bármilyen
érdekesnek
az egyik pontot legalább haza le- a régi jó idők legszebb operettjeiből,
ígérkezik is azonban a Szegedhetne hozni, mert a csatársortól ia összeállította Várhelyi Antal. KözreCsepel mérkőzés, nem törpül el melműködik Barabás Sári, Farkas Ilonkitelik egy gól.
ka, Nagypál László, Szabó Miklós, velette a Vasútas-stadion eseménye. A
—oOo—
gyeskar. Rádiózenekar. Vezényel Fridi
Vasútast régen látta közönsége és
Frigyes. 9.40: Hirek, lóversenyeredlegutóbb amikor látta, nem a legX Gazdag húsvéti programot ké
szebb játékban gyönyörködhetett. A szít elő az SzTK. Amint ismeretes, az mények. 10.15: Bura Sándor CigányVasutas-szurkolók
remélik, hogy NB. I I . osztály Zrínyi-csoportjáben zenekara muzsikál a Hungária-szállóból. 10.45: Zenekari müvek.
csapatuk formája azóta sokat ja- húsvét első napjára van kisorsolva
BUDAPEST I I
vult és most vasárnap szép játék- a szegedi rangadó: a SzVSE—SzTK
7.05:
Mezőgazdasági
félóra. T.30J
ban s biztos győzelemben lehet ré- bajnoki mérkőzés. A hagyományos
Szudy Nándorné zongorázik.
Finn
szük a Goldberger S E ellen. Érdek- Vasutas—SzTK
küzdelem
már
zongoramüvek. 8: Deák Ferenc á relődéssel várja a közönség a GSE magában
véve
is
jelentős formkorban. Irta dr. Koroknay Istjátékát is. A kitűnő budapesti Cég- és
érdekes
sportesemény.
a ván. Felolvasás. 8.20: Baumgartner
csapat nagy játékerőt képvisel ós testgyakorlók vezetősége azonban
Margit és UNer Zita kettősöket éneveszélyes lehet a SzVSÉ-re nézve. gondoskodik róla. hogy még von- kel. 8.45: Barsi ödön elbeszélései.
A Vasutas futballistáknak nagyon zóbbá, még érdekesebbé tegye az ünkell igyekezniök, ha le akarják nepi délutánt. Elhatározta ngyanls Jókarban lévő
győzni a GSE-t Remélhetőleg ez az az SzTK választmánya, hogy mege z ü s t és f é m z s e b ó r á k a t
igyekezet nem is marad el. Az ösz- hívja húsvétra a budapesti „Csoéa k a r ó r á k a t r é s z
szeállítás. az. amit tegnap közölt a kor" női apót tegyemú.et kézilabdázó
Déímagyárprszág,
..
csapatát bemutató mérkuzesre. A

az egy baj van, hogy most már a kórus tagjainak tanulni kell, mert közeleg az év vége.
Kultúrahordozó célja és hivatása
van a tanárképző főiskola kamarakórusának Vasárnap este fél 7 órakor a
TisZa-szálló nagytermében
rendezendő hangversenye is egyik állomása a

R Á D I Ó

A z SzTK-mál szintén bizakodó a

budapesti

hölgyek

' felajánlották,

üusiander

Károlyi-utca 4.

Bélaérás

