
Hogyan történt a díjazás?
Hát éppen ez volt ennek a fesztiválnak egyik tipikus jellegzetes

sége: nagyon ügyeltek arra, hogy mindenki kapjon díjat, mindenki 
legyen elégedett és lehetőleg ne is nagyon derüljön ki a zsűri által 
szakmai szempontból megállapított hierarchia. Díjazott tehát a 
zsűri, a közönség, különböző folyóiratok, a Matricagyár, a műve
lődésifelügyelőség stb. A zsűri két különböző műfajban muzsikáló 
együttest díjazott első díjjal: az Európa Hátsó Udvarát (a volt 
Kronos együttest) és a nagykárolyi Castelanii Juniort. Második 
díjat nem adtunk. A harmadik díjat egy vásárhelyi együttesnek 
ítéltük oda. Szempontjaink a következők voltak: a zenekar előadás
módja, a szólista előadásmódja, a legjobb zene, a legjobb szöveg 
és zene-szöveg összhang. Minden este, a műsor után, kiértékeltük 
a napi szerepléseket, majd a végén leadtuk a listát a helyezésekkel. 
A házigazda zenekarnak nem adtunk díjat, illetx'e csak az egyik 
zeneszámukat díjaztuk. A megyei művelődési felügyelőség az általa 
hozott díjat magának a fesztiválnak, mint rendezvénynek kívánta 
odaadni. De a rendezőség közölte, hogy azt a tusnádiaknak adták, 
hogy ők is kapjanak valamit. Ebben az eljárásban is ott bujkált a 
hajdani Megéneklünk, Románia szelleme: annak keretében is min
denki díjas, okleveles lett. Az udvarhelyi rendezvény azt bizo
nyította, hogy nem tudtunk ettől még elszakadni.

Ebből azt lehet kiérteni, hogy a zsűri munkája majdnem feles
leges volt?

Igen. Egy adott pillanatban úgy éreztük magunkat, mintha 
teljesen pluszban lennénk. Meghívtak, mert úgy illik, hogy legyen 
egy zsűri, de csak azzal a feltétellel, hogy a rendező azt csinál vele 
is, amit akar. A gálaműsoron olyan sorrendben léptették fel a 
díjazottakat, ahogyan akarták. Az együttesek összevissza léptek fel. 
Elmondták ugyan, hogy a nagydíj első vagy második vagy harma
dik fokozatát kapták (a megfogalmazás is igen érdekes - mintha 
szégyen lenne kimondani, a második, a harmadik díjat, de mindenki 
egy szintre került, a gála lezajlásából semmiféle minőségi rangso
rolás nem derült k i És az egészet zárta a kultúr ház zenekara, a 
házigazda együttes. Aztán a végén jött a bomba. A rendező beintette

a közönséget: tessék felállni és mindenki együtt énekelje a fesztivál 
himnuszát. A rendezvény során sok minden súrolta a jóízlés hatá
rát, de ez már igencsak túllépett rajta. A fonákságokat csak tetézte 
a mód, ahogyan a rendezvényt a kultúrház igazgatója, Sinka Ignác, 
elbúcsúztatta: “Jövőre - veled - ugyanitt!” Es ezt háromszor is 
elismételte. Miért nem tudta ezt másképp mondani, miért nyúlt ő  
is, meg a: egész fesztivál is régi, semmitmondó receptekhez?

Újraindították hát a fesztivált. Fizikailag most, de valahol a 
70-es évek szintjén. Letörölték a port még egy múzeumi tárgyról. 
Ezt most már mutogatni lehet. De szükségünk van-e erre, mit 
nyertünk belőle, kinek jó  ez? Csupán jelzésként kívánom elmonda
ni, miként oldódott fel a hangulat a gála után tartott záróbulin. 
Színpadra lépett az egyik együttes, eljátszotta az egész café-bár és 
lakodalmi repertoárt, a közönség táncolni kezdett. Hangulatos buli 
alakult ki. Éppen ez a hangulat hiányzott a fesztivál napjai alatt a 
teremből. Mit bizonyít ez? Felmerül a kérdés: melyik kultúra kell 
nekünk? Melyiket igényeljük, melyiket ismerjük, melyikre mozdu
lunk meg?

Mindabból, amit elmondtál, az dctüfki, hogy ez a fesztivál azon 
rendezvények sorozatának része, melyek nagy lelkesedéssel, az 
újraindulás izgalmával szerveződnek, de szinte ki is merülnek 
ebben, és legnagyobb erényük az, hogy vannak, újra lehetnek.

Igen, ez így van. A fesztivál rendezői nagyon sokat dolgoztak, 
hatalmas energiát fektettek be, sok emblémát, plakátot kinyomtat
tak és az egész szervezési mechanizmus jó l sikerült volt. Ezt tisztel
jük és becsüljük. De az energiái valahogy másképp kellett volna 
felhasználni, más vonalra is rá lehetett volna állítani. A jószándék 
nem vitatható el, viszont az egész rendezvénynek a megítélésekor 
nem lehet az az elsődleges kritérium, hogy ki mennyit dolgozott, 
kínlódott. Ideje lenne rehabilitálni a szakmai értékelést ezen a téren 
is. Hiszen ha egy ilyen kulturális rendezvényi művészi munkának 
tekintünk, akkor nem engedhetjük meg magunknak, hogy a színpad 
művészi követelményeit másod- és harmadrendűvé degradáljuk.

MAGYAR! VINCZE ENIKŐ

K órusaink történetéből -1 .

A KÜKÜLLŐDOMBÓI UNITÁRIUS DALKÖR

K ü k ü llő d o m b ó  (fo rrásainkban  néha  egyszerűen  Dombó) 
eg y k o r  m essze  fö ldön  híres  kántora ,  domfcoi Székely  János  
révén került be e lőszö r  a zenei k rónikába. Székely  János  
énekes,  o rgon is ta  és  hárfa já tékoskén t tartották szám on  a 
kortársak. 1680-ban a Tho lda laghy-csa lád ,  v a la k iv e l  ké 
sőbb  ped ig  a fe jedelm i ud v a r  m u zs ik u sa  volt . ZcnCi é rde
m eire  v a ló  tekintettél 1684-ben I. A pafi  M ihály  a nem esség  
soraiba em elte ,  c ím erében  h o rdozha tó  o rgonán  (rcgalon) 
já t szó  m uzs ikus  a lakja  látható. 1 T u d o m ásu n k  szerint ez  a 
m ásod ik  eset, am ik o r 'm u z s ik u s t  így m egbecsü ltek  fe lénk  a 
régi időkben^- m in t  ismeretes, korábban  B akfark  B álintot 
em el te  n em es i  rangra  az erdélyi fe jedelem .

A m ik o r  a 19. század  e lső  fe lében  az  egyázközségek  
kezd tek  é n e k k a r o k ^  szervezn i (hosszú  időn át dalárdának, 
d a lia m ak  n evez ték  a korabeli szóhasznála tban  ezeket az 
együtteseket) ,  D o m b o n  az  e lsők  közö tt  alakult m eg  a kórus

O lvasó és Éneklő Társaság  keretében. Néhány forrásunk 
1842-rc, többségükben 1841 végére teszik a megalaku
lást. 2 Ma úgy látszik, hogy 1841 decemberében jött létre az 
Olvasó és Éneklő Társaság, hiszen 1842. január 9-én Bras- 
sai Sámuel Vasárnapi Újságjában már olvasható a község 
lelkészének, árkosi Nagy Józsefnek beszámolója.3

A 25 alapító tag - élén a lelkipásztorral és Kisgyörgy 
József unitárius kántortanítóval - nyolc pontból álló sza
bályzatot vet papírra. Érdemes idézni az első és a záró 
pontból néhány gondolatot: “ 1. Minden héten háromszor 
egy a végre kijelölt helyre, meghatározott időben, estve 
minden tag megjelenni köteles, ahol gazdaságot és más 
szükséges ismereteket tárgyazó írások olvastatnak, és az
után kótaszerinti hánnoniás éneklésben gyakoroltatnak. 
(kiem. B-A.) (...)8 . A fönnebb írt pontokat megszegők a 
biztosság qlítélésc szerint büntettetnek, a mólvből bcgyűlt
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pcnzmcnnyiscg a társulat adakozásai, szegény gyermekek 
taníttatására fordíttatik.” 4 Legalább tartalom szerint érde
mes átfutni a közbeeső pontokat is, hiszen az első ilyen 
szabályok egyikéről van szó. Vasárnapra kötelezővé teszi a 
tcmplombajárást, annál is inkább, mert később a kórus 
rendszeresen szerepel az istentiszteleteken (2 ), temetéskor, 
halottkísérésre minden családból legalább egy felnőttnek 
jelen kell lennie (3), tiltja “bármily szín alatt is” a károm
kodást (4), a “korcsmákoni heverést”, kártyázást, “a pálin- 
k á z á s tó íi m e g r é s z e g e d é s  á lta láb an  m c g sz ü n [n ]i  
határoztatik” (5). A tagok munkálkodásában mutatkozó 
hanyagságot, restséget bírságolják (6 ), igahúzó barom el
pusztulása estén, új állat beszerzéséig segítik a károsultat 
(7 )-5

A megalakulás utáni évben a társaság két tagja, Kocsis 
Márton és ifj. Miklós János részletesen fejtette ki aTársaság 
célkitűzéseit - nyilatkozat formájában, szintén Brassai új
ságjában. Többek között így érveltek: a társulat alakítása 
“tiszta eredményű célzat... az embert az álérdek nézetein 
felül emelve isteni eredetére és magos clhivatására em lé
kezteti ... Mindenkit ide béjőni kívánkozót befogadni, de a 
szabályok pont[j]ai megtartása feltételével. Romlott jelle
mű embernek itt hely nem adatik, aki pedig az írt szabályok
nak ellene szegül, innen kiutasíttatik.” 6

Megalakulásuk után másfél évvel már arról számoltak 
be, hogy a tagok száma 40 főre emelkedett, óvodát szervez
tek, folyóiratokat rendeltek, 7 sőt, az 1842-cs karácsonyi 
ünnepen ifjúsági kis kórus is szerepelt. Ez a szépen folyó 
munka megakadt ugyan a szabadságharc idején, de 1850- 
ben újra indult az énekkar tevékenysége. E megszakítás 
miatt egyesek csak 1850-től számítják a dalkar történetét.

A nyolc pontból álló szabályzatot tízévenként megújítot
ták - változatlanul, vagy kisebb módosításokkal. Ezt a sza
bályzatot az egyház is jóváhagyta, egyébként is az énekkar 
mindvégig egyházi jellegű volt - a mindenkori lelkész-el
nökkel és kántortanítóval az élen. Az újonnan belépő tagok 
tíz évnyi időtartamra kötelezték magukat s a nyári hónapok 
kivételével, amint az alapszabályból is látható, heti három 
próbán folyt a fegyelmezett munka. így az énekkar a falu- 
közösség nélkülözhetetlen intézményévé nőtte ki magát, 
akárcsak később más település esetében is. Elsősorban a 
falu művelődési életében vállalt szerepet, de jelen volt a 
szomszéd községek kulturális megnyilatkozásaiban is.

A falu köztudatában igen elevenen élt a Társulat, illető
leg az énekkar. Tíz évenként következetesen sort kerítettek 
az alakulás évfordulójának megünneplésére. A jelentősebb 
évfordulókról, illetőleg az énekkar szerepléseiről időnként 
a korabeli sajtó is beszámolt. így például az 1930-as ünnep
ségről, melyet a 80. évforduló (!) kapcsán rendeztek. A 
szeptember 7-i megemlékezésen a környékbeli dalárdák is 
jelen voltak. Kiemelkedő mozzanatként könyvelték cl Kis- 
györgy József Dénes sírjának megkoszorúzását, s a róluk 
készült életnagyságú festmények bemutatását (az előbbi 
1841-1890-ig irányította a kórus tevékenységét, utódját, 
József és József Déncst Miklós János és Pál ily Lajos követ
te a munkában) .8

Az énekkar életében fontos szerepet töltöttek be a Romá
niai Magyar Dalosszövetség keretében rendezett kerületi 
versenyek, ünnepélyek; arra is volt példa, hogy a kerületi 
versenyt éppen Dombón bonyolították le. 1933. július 25-én 
a Küküllő-vidéki kerület Dicsőszentmártonban megrende
zett versenyén nyolc vegyeskar, tizenhárom férfikar vett 
részt: Adámos, Bethlenszcntmiklós, Dicsőszcntmárton,

Küküllődombó. Magyarbükkös, Magyarkirályfalva, Ma
gyarózd, Magyarsáros, Medgycs, Radnót, Sövényfalva, 
Szászcsávás, Vámosgál falva. Dombó férfikara első, vc- 
gycskara pedig második díjat nyert.9

A következő esztendő júniusában újabb versenyre került 
sor, ezúttal Dombón. A “lélekemelő és nagyszabású ünne
p élyét Pál Tamás unitárius lelkész nyitotta meg igehirde
téssel s a bonyhai és kóródszentmártoni református énekkar 
közreműködésével. Délután az iskola udvarán bonyolítot
ták le a versenyt, melyen négy csoportban tizennégy ének
kar vonult fel (zárójelben tüntetjük fel a karmestereket):

1. Bcthlcnszcntmikiósi Rcf. Fk (-férfikar) (Beneze Gyu- 
la)

2. Bonyhai Rcf. Fk. (Szalma István)
3. Dicsőszcntmártoni Rcf. Fk. (Jászberényi János)
4. Haranglábi Rcf. Fk. (Benkő László)
5. Kóródszentmártoni Rcf. Fk. (Rcsch József)
6 . Küküllődombói Unit. Fk. (Miklós János)
7. Magyarózdi Rcf. Fk. (Kiss Lajos)
8 . Mikcfalvi Rcf. Fk. (Csáki Márton)
9. Sövényfalvi ref. Fk. (Szász János)
10. Bonyhai Rcf. Vegyeskar (-Vk) (Szalma István)
1 1. Küküllődombói Unit. Vk. (Pál ff y Lajos)
12. Mikcfalvi Rcf. Vk. (Nagy Géza)
13. Vámosgálfalvi Rcf. Vk. (Nagy Lajos)
14. Dicsőszcntmártoni Női kar(Magyari Magda)
A dombóiak tehát két kórussal vettek részt, s mindkettő 

első díjat nyert. Őket dicsérte a mintaszerű szervezés is. A 
verseny bíráló bizottságában Ütő Lajos, Tárcza Bertalan és 
Veress Gábor vett részt. 10

Ugyanebben az évben írta és jelentette meg a kórus 
történetét a község urnitárius lelkésze, Pál Tamás. Adatai a 
leghitelesebbeknek tekinthetők, hiszen rendelkezésére ál
lottak az évek folyamán felvett jegyzőkönyvek is .11

A 95. évfordulón - az évforduló kihangsúlyozása nélkül 
- Bözödi György hívta fel a közfigyelmet az énekkarra. 
Tájat és a benne élő embert színesen leíró emlékezés nem 
feledkezik meg az alapító “öreg rcctor”-ról, kiemeli az 
unitáriusok emeletes művelődési házának szerepét a falu 
életében, s természetesen a két énekkar, valamint a fúvós- 
zenekarét is. “A dalárda nemcsak a lelkek éneklő kedvére, 
hanem a népviselet megőrzésére is vigyáz” - írja soraiban. 
Külön érdekességnek tartja a Helyi liinuló-1! háromszoro
san összehajtott kartontáblát, melyen minden unitárius csa
ládfő neve olvasható. A híradó elejére illeszti be a lelkész 
az éppen esedékes szöveget s ez vándorol családról család
ra, majd dolgavégzcttlcn kerül vissza a lelkipásztorhoz.12

A háborús évek miatt csak 1946. november 10-én kerül 
sor a százéves évforduló megünneplésére dalokkal, versek
kel, rövid színdarabokkal, két énekkari és egy fúvósze
nekari számmal. Ezt az ünnepséget még megéri az immár 
ősz Miklós János karmester és a fenti sorokból már ismert 
Pál Tamás lelkész-elnök .13

Legutóbb 1983-ban Szabó Miklós tollából jelent meg 
terjedelmes írás a dombói Olvasó és Éneklő Társulatról. 
Dankapits Adám és saját kutatásai alapján a szerző széle
sebb művelődéstörténeti körbe állítva eleveníti fel a meg
alakulás idejét és mutatja be az énekkar történetét. 14

A dombói énekkar egyike legrégibb együtteseinknek. 
Nem alaptalan az a remény, hogy élő tagjai megtalálják a 
lehetőséget gazdag hagyományaik gyiimölcsöztctésénck 
jelenkori zenei életünkben.

B E N K Ő  A N D R Á S
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