
A szegedi Munkásdalkör 
Az ipari munkásság különböző szervezeteiben mindig nagy szerepet já t -

szottak az énekkarok. Valamikor a múlt században hívta fel a figyelmet a 
dalkörök jelentőségére Bebel, a német munkásság neves tanítómestere. Azóta 
minden országban a munkások kulturális életének egyik mozgatója az ének-
kari munka. Ha nem is lehetünk teljes mértékben elégedettek művészi ered-
ményeikkel — mely a »liedertafeltől« — a »proletkultig« ingadozott a külön-
böző irányzatok között, — azért nagymértékben segítették lelkes munkájuk-
kal a munkásművelődés ügyét. 

Az alábbiakban a szegedi Munkásdalkör több évtizedes munkájáról és e 
munka tanulságairól szeretnék beszámolni. 

1907-ből, a szegedi mozgalmi munka fellendülése idejéből, egy régi röplap 
tudósít a szervezett munkásság által rendezett ^népünnepélyről^, melyen »al-
kalmi dalárda« szórakoztatta a jelenlevőket. Az alkalmi dalosok a kezdeti siker 
hatására rövidesen elhatározták, hogy állandó szervezeti formát adnak össze-
jöveteleiknek. A munkásság egyik vezetője megszerkesztette alapszabályaikat 
és a jóváhagyás után nemsokára, 1908. februárjában már bemutatkozó hang-
versenyt adott a szegedi Munkásdalkör a »Hétválasztóhoz« címzett vendéglő-
ben. A munkáshimnuszt és a Marseillaiset énekelték többek között. Szommer 
Imre zenetanár volt a karnagyuk. A szegedi munkásság szeretettel fogadta 

•az énekkart és ez a szeretet éltette őket évtizedeken át. 1910-ben Schwach 
Imre vette át a kórus irányítását. Az ő tudása és ügyszeretete nyomán orszá-
gos hírűvé lett az énekkar. 

Az első világháború idején alaposan megfogyatkoztak, de mindig újra és 
újra feltöltődtek a munkásság széles rétegeiből. A szervezésnek érdekes mód-
jára emlékeznek vissza az idős dalosok ezekből az évekből. A munkanélküli 
dalostársak esténként kijártak a városszéli vendéglőkbe és ott alkalmas idő-
ben népdalokat és munkásdalokat énekeltek. Ha szívesen fogadták dalaikat, 
akkor rövid agitációs beszédet is tartottak a munkásság életének problémái-
ról és egységének erejéről. Mindig voltak, akik érdeklődtek, hol lehetne ezek-
ről a dolgokról többet is hallani. Az érdeklődőket azután meghívták a Munkás-
otthonba. így szervezték a dalosok, színjátszók- és a munkáspárt utánpótlását 
is. Munkásünnepeken, majálisokon, egyéb mozgalmi megnyilvánulásokon min-
dig ott voltak és forró dalaikkal lelkesítették az összegyűlteket. 1919-ben, ami-
kor Juhász Gyula, a nagy költő elvállalta a munkás kulturális szervek vezeté-
sét, a Munkásszínpadhoz hasonlóan, a Dalegylet is Szeged jelentős művelődési 
tényezője lett. Juhász Gyula nemcsak tanácsokat adott, s irányította művelő-
désüket, hanem- rendezvényeiken, megjelent és lelkes beszédek, bevezetők t a r -
tásával a munkások figyelmét ráirányította az igazi kultúra megismerésének 
lehetőségeire. A költő számos »prológus«-át ismerjük, melyeket a műsoros 
esteken mondott el. Álljon itt néhány sora, melyet 1919-ben, a Tanácsköztár-
saság bukása után mondott el egy munkásestélyen: 

»Gyász, üldözés, bálsors és meg nem értés 
Hiába zúdul ránk, az Eszme él! 
Nem tántorít sem önkény, sem kísértés, 

4 Szívünk erősen és bizton remél.« 
(A. Munka. 1919. XII. ll .> 
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»Testvéreim egy szebb jövő hitében.. .* így kezdődik a fenti vers. Pél-
dázza Juhász Gyula lángoló hitét és meggyőződését a munkásság ügye mel-
lett. A régi dalosok fátyolos szemekkel emlékeznek a költőre és sorra eleve-
nítik fel a személyéhez kapcsolódó történeteket. Álljon itt az egyik, melyet 
egy uruguay-i magyar mondott el minapi hazai látogatása során: 

(Molnár László felvétele a Szegedi Móra Ferenc Múzeum anyagábólJ 

1920-ban lehetett. Tömörkény István sírjához készültünk a temetőbe. A 
munkásdalosok minden évben elmentek a nagy szegedi író sírjához néhány 
dalt énekelni. A neves »Kékgolyó* vendéglőben gyülekeztek. Ott volt a költő 
is. Az egyik fiatal munkás megkérdezte: 

— Gyula bátyám! Nem leszünk túl sokan? (Akkoriban tüntetésnek fog-
ták fel a csoportosulást és így kockázatos volt a nagyobb menet.) 

A költő kezében egy szál virág volt s így válaszolt: 
— Ne féljetek gyerekek! Ezzel a szál virággal megvédelek benneteket!* 
A »mester«, ahogy a munkások nevezték a költőt, a munkásdalosokat a 

magyar népdal szeretetére oktatta. Ez igen fontos tett volt, mert a munkás-
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kórusok műsorában túlnyomóan német »liedertafel« dalok szerepeltek vagy 
ezek még üresebb, még tartalmatlanabb magyar utánzatai. Juhász Gyula 
nemcsak felhívta figyelmüket a népdalok fokozottabb éneklésére, hanem meg 
is indokolta felhívását. Indoklásában a magyar zene ragyogó csillaga: Bartók 
Béla művészetére hivatkozott, egy olyan korban, amikor még az ún. művelt 

.közönség jórésze sem ismerte és értette Bartók művészetét. 
A költő így szólt a Munkásdalkör egyik hangversenyén: 

»Kettős öröm ma itt beszélnem, mert a szegedi munkáskultúra ügye az 
én szívbéli ügyem és mert a magyar népköltészet, amelyről szólani akarok, 
legkedvesebb tanulmányom.« 

. . . Majd így folytatta: . . . Egy nagy magyar is járt nemrégen Szegeden, 
gyűjtögetve a vidék népdalait gazdag bokrétába: Bartók Béla, akit ma a győz-
tes népek fővárosaiban: Párizsban, Londonban is ünnepelnek, mint a világ 
legnagyobb élő zeneszerző lángelméjét.« 

(A Munka. 1921. II. 2.) 

íme, így nevelték a munkásdalosokat Juhász Gyula és baráti köre, köz-
tük Móra Ferenc, a magyar irodalom másik szegedi büszkesége. Móra 1926-
ban a Magyar Munkásdalos Szövetség Szegeden rendezett országos dalosver-
senyén mondott szárnyalóhangú beszédet a munkásdalosoknak, az előbbi 
években végzett számos kulturális »aprómunka« mellett. 

így kapcsolódik szegedi nagyjaink élete a szervezett munkásság kultu-
rális mozgalmaihoz. E munka nem volt sem könnyű, sem zavartalan, mert 
a hatóságok nem nézték jó szemmel a Munkásdalkör működését. Hol helyi-
ségüket, hol műsorszámaikat tiltották be. 

1935-ben ülték meg fennállásuk 25-ik évfordulóját országos ének-
verseny keretében. Ekkor avatták fel zászlajukat is, mely a.későbbi idők so-
rán sok sikernek volt tanúja. Ma, a szegedi múzeumban van, a Munkásdalkör 
számos más dokumentációs anyagával egyetemben. Ügy tervezzük, hogy a kö-
zeljövőben kiállításon mutatjuk be a dalkör és a színjátszók összegyűlt jelen-
tős emlékanyagát. 

A 25-ik évforduló után is szorgalmasan dolgoztak a munkáskultúra érde-
. kében, amit számos cserezászló, jelvény, műsor, plakett bizonyít. Még a fa-
siszta megszállás alatt is hallatták hangjukat. A felszabadulás után ismét foly-
tatták egy ideig munkájukat, de később szüneteltették működésüket. Sok oka-
foka volt ennek. A régi harcosok kiöregedtek; vezetőiket kiemelték magasabb 
beosztásba; sokan elköltöztek; meghaltak. Az üzemek megszervezték a maguk 
kulturális csoportjait és az üzemi daíkörök a kórus megmaradt tagjait fel-
szívták magukba. Pedig nagy szükség lenne Szegeden, a magyar munkásmoz-
galom e jelentős városában, egy erős, kiegyensúlyozott munkás-vegyeskarra, 
mely műsorában megszólaltatná az itt is élő, szépszámú egykori munkásdalo-
kat. A napokban azonban történt valami ezen a téren. A Magyar Dolgozók 
Pártja összehívta a régi munkásharcosokat és elhatározták, hogy az ünnepé-
lyen résztvesznek az egykori dalosok, színjátszók régi, harcos műsorszámaik-
kal. . Hatalmas sikere volt az estnek és megkezdődött a további szervezés 
munkája. . . 
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Énekeljünk! »A zene mindenkié-" — hirdeti nagy mesterünk, Kodály Zol-
tán. A szegedi öregek, a szívben, hangban ma is fiatalos, egykori munkásdalo-
sok várják a lelkes, telthangú fiatalokat! 

És remélik, hogy rövidesen felcsendülhet többévi szünet után a szegedi 
Munkásdalkör »Jeligéje^, amely szintén nagy költőnk: Juhász Gyula alkotása 
(ami a közölt munkásrajzon is látható kottájával): 

»A mi dalunk győzedelmi dal, 
Munkánké lesz a diadal, 
Amit mi zengünk nem borús, 
Munkát vidám dal koszorúz.-* 

NAGY DEZSŐ 
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