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A Rákóczi-induló 
variációi 

Eógóta izgat a Rákóczi-Induló, 

még pedig a szó betű szerint értel-

mében Semmiféle zene nem hat rám 

wiuyire, pléységes fásultságból fel 

tud rázni, mindenre rávehetnek ve-

le. 

Keresve a származását, sokféle 

adatot találtam. A múlt század öt-

venes éveiben azt írja valaki névte-

lenül róla: " \ 

..A szatmári békekötés ntán a 

Rákóczi-felkelésben részt vett te-

kintélyek tudvalevőleg kibújdostak. 

nem fogadták el a kegyelmet. A ki-

bújdosottyk maguk után részvétét 

gerjesztvén, arról költeményt szer-

zett. valaki, a költemény az akkori 

viszonyokhoz képest népszerűséget 

vívott ki magának olyannyira, hogy 

énekké és dallá alakult, mi t aztán 

egy értelmes elgányhegedűs beta-

nult. és nyirettyiije alá idomított. 

Tudvalevő dolog, hogy így szokott 

számtalan magyar nóta a világra 

jőni . . . Ugyhiszem. kutatás után 

valaki az eredeti szöveget is föl fog-

ja födöznl és akkor a szerző neve 

kiderülend . . . " 

a levélíró maga emliti, hogy 

nem elég szakavatott a kérdésben, 

tehát én se foglalkozhatom vele, 

t Máshol ezt, a feljegyzést találom: 

„A Rákóczi-induló első versszaka 

a ..Haj régi szép magyar tiép'' sza-

vakkal kezdődött s Rákóczi idejé-

ben a 19. század elején is így éne-

kelték. A legtovább a zeraplénme-

gyeiek ajkán maradt meg ebben a 

formában. Régi dallama alig külön-

bözik a jelenlegi indulótól, amit 

Scholl Miklós, gróf Esterházy ezre-

iének karmestere szerkesztett a 

francia háború aJatt Abban az idő-

oon Az Esterházy ezred kedvenc 

indulója volt a neve, mert a rebel-

lisnek tartott. Rákóczi címet nem 

merték használni." 

Az Uj Idők egészben még meg 

nem jelent lexikona ezeket í r ja 

róla: 

^Elemei részben a köruö tábor-

ban használt volt kört.jeljések, rész-

Ven a népi Rákóczi-nóta motívu 

mai. Osszeszerkesztésiikből alakult 

ki a mnlt század elején a Rákóczi-

induló 8 mai alakjót. Bihari János, 

Scholl Miklós katonokarmester ía 

hnszas években) és bizonyos mér-

tékben Bcrlioé híres feldolgozása 

Í1846) nyomán nyerte. Neherle La-

<o« a századfordulón szöveget írt 

hozzá: Magyarok istene, rontsd a 

labanc seregét.. . . kezdettel. A Rá-

kóczi-nóta valószínűleg Rákóczi ko-

rából származó dallam „Hej régi 

szép magyar nép . . kezdettel. A 

a v i i i . század régi kollégiumi ds-

teskönyvekben már hangszeres vál-

tozatai is ta lá lhatók" 

A legérdekesebb adatokat azon-

ban a Vasárnapi Újság egyik 1895-

ik évi számában találom, ahol Fáy 

Uván gróf ©zt írja a hírea induló 

eredetéről? 1 ' 

„Mikor anbakide.ién IT. Rákóczi 

Fprenft nőiil vette Karolina Amáli-

át. melyucke örfíkös ura volt, rá 

i ár napra tartotta meg ünnepélyes 

bevonulását Eperjesre mint Sáros-

megye örökös főispánja. 

Abban az Időben a leghíresebb 

tigányzeqész Barng Mihály, vo l t 

Czinka Panna nagyapja. Csáky 

gróf bíbornok, Magyarország her-

cegprímása. megfestette az arcképét 

is. ez, a kép azonban eltűnt. Barna 

udvari zenész, lett, a víg mulatságo-

kat kedvelő fejedelemnek, gazdáját 

mindenüvé követte s lába eló borult, 

mikor a nagy szabadsághős vissza-

utasította a neki felajánlott kegyel-

met. 

— Oh, kegyelmes fejedelem, mtt 

mívelsn. mit, cselekszel? I t t hagyod 

a vagyont és mégy a nincsent ke-

resni 1 

Ezen időtájt szerezte Barna. Fáy 

István gróf közlése szerint, a Rákó-

czi-nótát, amely hamar népszerű 

lett. Barna maga tanította be rá 

unokáját. Ozinka Pannát , az 6 elő-

adása alapján kottázta le először 

Vaczek Károly jászéi premontrei 

kanonok, aki 1827-ben balt meg 93 

éves korában. Maga Vaczek is kép-

zett zenész volt. főleg a hosszú pász-

torfurulyát kezelte művészileg. 

Olyan volt. a híre, hogy tudományát 

a bécsi udvar előtt is be kellett mu-

tatnia. 

Ezeket a most közölt adatokat 

Fáy Lászlótól hallotta, aki a maga 

idejében nagy pártfogója volt Czin-

ka Pannának. 

Vaczek kanonok később Vesz-

prémben. Csermák jelenlétében, leír-

va átadta a Rákóczi-nótát Buzsi.ts-

l-ának, „aki aztán abbó] a Rákóczi-

indulót és hozzá az ütközetet készí-

tette. mely utóbbi a grófnak csak 

töredékekben .intott kezeihez és so-

kat kellett rajta igazítania. Berlioz 

átírásában csak az ütközet párosul 

az indulóval" — végzj feljegyzéseit 

Fáy István. 

. . . Mindenesetre figyelemremél-

tó adatok ezek. Fáy grófról fel se 

tételezhető, hogy kitalálta volna 

szereplési vágyból. 
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Kárpitozott bátorok szakszerű készítőié 

SZELES AMBRUS 
Atttio-nfca 2. szám. rimáiul tttszerflziet mellett. 

kárpitos-
mester 

H I R E K 
Szegedi u t m u t a t ó 

A Somogyi - könywlárban és az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

a városi múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ta-
káes István Klauzál-tér 3, Jnst Fri-
gyes Petőfi Sándor-sugárut 41b, Se|-
meczi Béla Somogyi-felep IX. u. 489, 
Török Márton Csonsrrádi-sugáruf 14. 

Városi Szinbáz: délután és este: 

T á b o r i $ z i n h á z. 

Mozik műsora: Belváros! Mozi: 
É j f é l i g y o r s . Korzó Mozi; Min-
t a f é r j , Széchenyi Mozi: S ze re l-
m i l á z . 

— Édesgyökér megmérgezett nyolc, 
elemisták Budapestről jelentik: Külö-
nös mérgezés áldozatává lett nyolc 
elemista kisdiák. A Gyermekvédő Li-
ga Bajza-uteai fíutotthonának lakói 
közül nyolc elemista gyermek miköz-
ben az intézet udvarán játszott, egy 
kidöntött fa kérgét és gyökereit rág-
csálta mint édesgvökeret. A gyerme-
kek kijátszva a felügyelő éberségéi, 
még a vacsorához is vittek az »édes-
gvökérbőlc. Vacsora közben a nyolc 
fiúcska rosszul lett és mérgezési tü-
netekkel szállították be őket a Mada-
rász-utcai overmekkórbázha. Az or-
vosi megállapítás szerint a gyermeket 
állapota életveszélyes. 

Vteadóh„n |ánc! Károlr? muzsikál 

Véglegesen kialakult a pün-

kösdi repülőnap műsora 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A Délvidéki Sportrepülő Egye-

sület, hata lmai műsort állított ösz-

sze a szegedi repülőtéren lebonyolí-

tásra kerülő repfilőnapra. Régen 

volt Szegeden s piinkődsvasárnapi 

repülőnaphoz hasonló repülős meg-

mozdulás. Az egész napot betöltő 

műsor s repülés minden ágát fel-

öleli. 

Délelőtt fél 19 óraí Verdét,tel kör-

zeti modellverseny, amelyen vitor-

lázó, gumi-motoros és mechanikus 

motoros repiilőmodellek indulnak. 

A körzeti modellversenyen Pécs, 

Kaposvár. TJjvidék, Zombor. Sza-

badka. Békéscsaba, Gyula, Hódme-

zővásárhely, Makó, Pestmegye és 

Szeged legjobb modellezői vesznek 

részt. 

Délután 5 órakor a délelőtti ver-

seny győztes repülőmodellek röpi-

tése vezeti be a nagyszabású re-

pülőnapot. amelyen a műrepülők 

vitorlázó, vagyis motornélkiili és 

motoros repülőgépeken mntafják be 

a magyar repülés fejlettségét ós 

szépségét. 

Kii lön érdekessége a repülőnap-

oak. bogy a Délvidéki Sportrepülő 

Egyesület hölgy és férfi sportre-

pülői elsőízben mutatkoznak be Sze 

ged társadalmának. 

A repiilőnapra belépődíj nincs, a 

repülés barátait és a repülés iránt, 

érdeklődőket ezúton is meghívja a 

Délvidéki Sportrepülő Egyesület 

elnöksége, 

AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTE TÍZ ÓRAKOR, 

VÉOB REGGEL HÁROM ÓRAKOR 

—o(>>— 

öt i l lám társadalombiztosítási 
értekezlete. Budapestről jelentik: Tiz-
uspos tárgyalás után junius 11-én a 
belügyminisztériumban az őt állam 
megbízottjai befejezték tanácskozásai-
kat azon a nemzetközi értekezleten, 
amelynek tárgya a volt jugoszláv tár-
sadalombiztosítással kapcsolatos kér-
dések rendezése volt. A tárgyaláson 
Magyarország, a Német birodalom, 
Olaszország, Bulgária és Horvátor-
szág képviseltette magát. Szerbiát a 
német megszálló hatóságok kiküldött-
jei képviselték. A nemzetkőzi értekez-
letet dr. Kádár Levente belügyi ál-
lamtitkár, illetve dr. Dornman német 
miniszteri tanácsos vezette. (MTI) 

— A TISZA VTZALLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
jnnins It-én reggel 7 órakor 398 em, 
a levegő hőmérséklete 16 fok Crí-
zios volt. 

— Mi újság a budapesti ételmisr.fr-
nagyvásártelepen? A Magyar Vidéki 
Sajtófudősitó fővárosi jelentés sze-
rint jnnins 4-től 10-ig az élő- és vá-
^ottbaromfiárak nem változtak, a to-
jáspiacon pedig a legmagasabb hiva-
talos árak voltak érvényben. A zöld-
ség- és főzelékfélék piacán az ujburgo-
nva legmagasabb hivatalos ára 10-től: 
uíhurgnnva nagyban 93.10 q-kint- A 
többi árucikk közül a tölteni vató 
zöldpaprika ára 10. az apró hegyes 
zöldpaprika ára pedig 20 fillérrel 
emelkedett, mig a fejessaláta 4. a pa-
raj 10. a retek és kelkáposzta 20. a 
sóska 30. az. uborka 40. a leveles kar-
fiol 50, a karalábé 60. a fejessaláta 100, 
a fősötök 110. a zöldborsó 120. a vaj-
bab és paradicsom ára 200 fillérrel 
csökkent. A gyümölcspiacon a meggv 
60. a cseresznye 100. a kerti szamóca 
és az ovál narancs ára 150 fillérrel 
csökkent kilónktnt. 

Iskolai találkozó. Az 1038-ban 
végzett Margit-utca! polgári iskola TV. 
A> osztály növendékei 13-án délelölt 
11 órakor tartják találkozójukat a ré-
gi osztálvban. 233 
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_ A szegedi Munkás Dalegvlet ju-
bileuma. A szegedi Általános Munkás 
Dalegylet most érkezett el fennállá-
sának 35 esztendős jubileumához. A 
nevezetes évfordulót a Munkás Daegy-
let jubileumi hangversennyel ünnepli 
meg pünkösdvasárnap a Tisza-
szálló nagytermében. A hangversenyen 
közreműködik az orosházi Petőfi-Dal-
kör is. A jubileumi hangverseny esti 
fél 7 órakor kezdődik és műsorán a 
dalegyletek szereplésén kívül szava-
latok és zongoraszámok is szerepel-
nek. A 35 esztendős munkásdalegylet 
jubiláris hangversenye Iránt nagy az 
érdeklődés. 

_ Letartóztattak két elpőtolvajt, 

A Mikszáth Kálmán-uteai Fábián-féle 

cipőüzletben május 9-én Filips József 

budapesti géplakatossegéd és felesége 

elloptak 1 pár fárfietpőt. A megadott 

személyleírás alapján pénteken délelőtt 

elfogták őket és őrizetbe vették. 

— A várost partfürdő megmiltl 

Tömény aszpirinoldntot ivott esry 
idős asszony, a mérgezésbe belehalt. 
Özv. Schwarcz Ferencné Griinwald 
Szidónia 72 éves Horthv Miktós-nlcs 
16b. szám alatti lakos pénteken dél-
előtt töménv aszpirinoldatot ivott. A' 
mentők a belgyógyászati klinikára 
szállították, ahol mérgezésben meg-
halt. 

_ leforrázta magát egy klsftn. 

Forró Ferenc Füzes-ntea 8 szám 

alatti MÁV-pályamunkás 4 éves Fe-

renc fia csütörtökön este a forró le-

vest tartalmazó edényt magára rán-

totta. Súlyos égési sebekkel szál Htot* 

ták a mentők a sebészeti klinikára. 

— Ujabh kerékpárlopás. Bandi 
Sándorné Felsötiszapart 32. szám 
alatti lakos feljelentést tett a rendőr-
ségen ismeretlen tettes ellen, mert 9 

Tisza Lajos-körut 9. számú ház elő! 
400 pengőt érő kerékpárját ellopta. 4 
rendőrség a feljelentés alapián megin-
dította a nvomozást a kerékpártúivá j 
kézrekerifésére. Valószínűnek tartják, 
hogv a többi kerékpárlopást is ugyan-
az a személy követte el. 

S i r k ö a v a t á s . 
Néhai 

G e r g e l y M i k s á m é 
sírkövének avatása 

junius hé 13-án délelőtt 10 éra 30 perckor lesz. 


