
Kórusaink történetéből

A BRASSÓI MAGYAR DALÁRDA
Megalakulásával kapcsolatosan krónikásai szívesen 

említik a Széchenyi István halálakor toborzott alkalmi együt
tes lélekemelő fellépését a Fekete templomban (1860), va
lamint a két évvel későbbi, a Magyar Társalgó Egylet által 
rendezett majálison megszólaló ideiglenes énekkart. Egyik 
felvetette, másik megerősítette a kórus állandósításának 
óhaját. Ezt gyümölcsöztette Molnár János, aki Koós Ferenc 
szerint már marosv^sárhelyi kollégista korában osztály
énekkart szervezett. így 1863-ban létrejött a Brassói Ma
gyar Dalárda: februárban kimondották a megalakulást, 
összeállították és jóváhagyásra felterjesztették az alapsza
bályokat. Az április 26-án megtartott közgyűlésen a hivata
losan megerősített alapszabályokat olvasták fel.

Az alakulás utáni években önálló estélyeken léptek fel, 
s ezt következetesen megtartották mindvégig. Havonta 
megtartották házi összejöveteleiket szóló-számok beiktatá
sával, közreműködtek egy-egy tagtársuk esküvőjén, bú
csúztak a távozóktól, mindezt hangulatos, tréfás estélyekkel 
is fűszerezték.

A hatvanas évek végén a tagok társadalmi különbsége 
folytán átmeneti válságba jutott a dalárda, 1872-ben azon
ban már teljes lendülettel folyt a munka 28—30—36 taggal. 
1881-ben a kórustagok egy csoportja kilépett és megalapí
totta a Brassói Magyar Dalkört, mely néhány éven át 
versengett elődjével. Három év után egyesült a két énakkar, 
s attól kezdve közös úton jártak, együtt készítették elő az 
1888-as negyedszázados fennállás megünneplését (két na
pos műsor után kirándultak Szinajára a király-koronázásra).

A Brassói Magyar Dalárda: fenn: Józsa Mihály díszelnök és 
Pánczél Joachim elnök. Középen: Jaschik Gyula karnagy. 

Lenn: Deák Sándort, tag és Kilyeni Endre díszelnök

A Brassói Magyar Dalárda székhaza

Szorgalmas, elmélyült tevékenységről vallanak a követ
kező évek: 1889-ben tíz alkalommal szerepeltek, részt vet
tek a szegedi országos dalosversenyen és ezüstserleggel, 
-koszorúval tértek haza. 1910-ben Budapestre kirándultak, 
1911-ben saját otthont vásároltak a Kapu utcában. Közben 
megkezdték az 1913-ban sorra kerülő felszázadosfennátlás 
megünneplésének előkészítését. Erre az alkalomra 170 ol
dalas, addigi tevékenységüket felölelő Emlékkönyvet jelen
tettek meg Rombauer Tivadar szerkesztésében. A jubiláló 
és vendéglátó énekkar tiszteletére, köszöntésére Aradcsa- 
nádról, Budáról, Bukarestből, Csíkszeredáról, Fogarasról, 
Nagyszebenből, Székelyudvarhelyről és Kolozsvárról vo
nultak fel együttesek (ez utóbbiról éppen kettő is); az ünnepi 
felvonuláson tízezer ember vett részt. A felemelő közgyűlést 
orgonahangverseny követte a Fekete templomban.

A világháború elhallgattatta ezt az együttest is, négy 
éves kiesés után 1918 őszén kezdődtek újból a rendszeres 
próbák. 1921-ben ez az együttes kezdeményezte a Romá
niai Magyar Dalosszövetség megalakítását és vállalta a 
házigazda szerepét is. Brassó lett így az új fórum első 
székhelye, országos elnöke, id. Szemlér Ferenc gimnáziumi 
tanár is e város lakója volt.

Az évek folyamán főkarmesterük volt Kerestély Lázár 
(1863—64), Koller Lipót (1864—65), Benedek Sámuel 
(1865—69).Török Sándor (1872—73), Bíró Sándor (1873—
75), Frank Lipót (1875— 81, 1885— 90), Stark Vilmos 
(1881—84), Jaschik Gyula (1884—85, 1890— 1904),
Fischer András (1904—05, 1907— 08), Cséka Aladar 
(1905—07), Budeusz Aladár (1908— 10), Honigberger Emil 
(1910— 14?), Stark József (?— 1925), dr. Wilier József 
(1925—40?). Anyagi lehetőségeik megengedték, hogy má
sodkarmestert is fogadhassanak (1925-ben az elsőkarmes- 
te ri á llá s ra  5000 le jes p á lyá za to t írtak k i!). 
Másodkarmesterként Sárdi Lőrincet (1863—65), Danes Fe
rencet (1865—67), Deák Sándort (1872—73), Bíró Sándort 
(1880—81, 1903—04), Gaál Pált (1901—02), Donáth Ká
rolyt (1904—05), Resch Lőrincet (1905—07), Lengyel L.
Bélát (?— 1938?) alkalmazták. Három együttes keretében 
bontakozott ki a tevékenységük. 1938-ban például, a 75 
éves fennállását 77 tagú női, 93 tagú férfi és 170 tagú 
vegyeskar ünnepelte.

Műsoraikon hosszú időn át a kor divatos Liedertafel-iro- 
dalmának termékeivel találkozunk Demény Dezső, Farkas 
Nándor, Gaál Ferenc, Horváth Ákos, Lányi Ernő, Szegő 
Sándor, vagy a romániaiak közül Haják Károly, Nemes 
Elemér, Pogatschnigg Guidó, Révay Géza, Szemethy Gé
za, Tárcza Bertalan, néha éppen a két karmesternek — 
Willernek és Lengyelnek — egy-egy darabja. A Romániai 
Magyar Dalosszövetség kórusai közül viszonylag korán — 
legalábbis korábban, mint más dalárdák - műsorukra tűztek 
Harmat Artúr, Kodály Zoltán (Bordal, Székely keserves) 
műveiből. Nem hiányoztak a klasszikus-romantikus egyete
mes irodalom képviselői sem; Beethoven, Mendelssohn, 
Schumann, Liszt képviselték elsősorban ezt a korszakot. A 
kor igényei előtt való meghajlást láthatjuk abban is, hogy a -jy



zenés színpad termékei is — opera-, operett- részletek vagy 
éppen teljes operettek — foglalkoztatják az együttest (Auber, 
Lehár, Lortzing, Marschner, Offenbach, illetve Gounod, Erkel, 
Verdi, Wagner, és mások, valamint Jakobi Viktor: Leányvásár, 
Bakonyi Károly — Kálmán Imre: Tatárjárás, Kálmán Imre: 
Cigányprímás, Millöcker: Szegény Jonathán).

Évfordulós, ünnepi műsorai mellett kiemelkedik aZ 1900. 
november 17., illetőleg az 1914 február 28-iki, — szólószá
mokkal, kamarazenével fűszerezve. Ez utóbbi számai:

Mendelssohn: ................Athália-induló
Schödermann: .Svéd parasztlakodalom
Liszt: . . . Pesti karnevál (Somai Viktor)
Révay Géza: . . . Pajkos magyar dalok
Auber: ................... Fra Diavolo nyitány
Wagner: .............Ramses király (oktett)

Rendszeresen részt vett a Romániai Magyar Dalos
szövetség versenyein, elsősorban a Sepsiszentgyörgyön 
rendezett kerületieken (1926, 1927, 1928, 1934), de az 
országosokon is (1923-ban II. díjat, 1925-ben l.-t, 1928-ban 
l.-t nyert), nem egyszer két kórusa is egy-egy I. díjjal tért 
haza, mint például az 1934-es versenyről.

Eleget tett más egyesületek meghívásának (Csíkszere
da, Kézdivásárhely, Csernátfalu, Kovászna, Uzon stb.), ma
ga is vendégül látott — az évfordulós ünnepségek mellett 
— más dalárdákat, pl. a jónevű Temesvári Magyar Dalárdát. 
Nem marad ki a jótékonysági előadások-hangversenyek 
rendezéséből, például a nagykárolyi, eperjesi, torockói tűz- 
károsultak részére fellépők között a brassóiak is jelen voltak 
1887-ben.

Teljesítményeit kísérő sajtóvisszhangból az 1934-es bí
rálat egy részletét emeljük ki: “A női kar külső képe igen szép 
és impozáns. A kötött kart teljesen kifogástalanul, tökélete
sen művészi felfogással adta elő. Csupán annyit lehet kifo
gásolni, hogy piano helyett néha mezzoforte színezést 
használ... [A vegyeskar] a kötött kart pontosan és finoman, 
szép csengő szoprán hangok vezetése mellett adta elő. Az 
egyes sorok végén kitartotta az összhangot. A hatás foko
zására sok sforzatót alkalmaz. A szabadon választott mű is 
igen szépen és hatásosan volt előadva. Kár, hogy a karnagy 
ennél a műnél a partitúrát a balkézben tartotta s így a 
vezénylés kissé hiányos volt... Kitűnő művészi felfogását 
azzal bizonyította be, hogy az egész versenyen a legna
gyobb műveszi teljesítményt produkálta.”

A Brassói Magyar Dalárda krónikásai közül ki kell emelni 
Józsa Mihályt, az évkönyvek és negyedszázados emlék
könyv szerkesztőjét, Rombauer Tivadart, a fennebb már 
említett évkönyvösszeállítóját, Halmy Gyulát, Horváth Hen
riket egy-egy előadás méltatóját, Székely Csabát, a hetven
ötéves fennállás népszerűsítőjét és Ságh Józsefet, valamint 
Hoppe Dezsőt az évkönyvek ismertetőit*.

BENKŐ ANDRÁS

* Az 1971-ben alakult Brassói Magyar Dalegylet első
sorban a (brassói) Törekvés utódjának tekintette magát. 
Lásd Apáthy Géza: Születésnap = Művelődés, 1971. 9. sz.
7—9.

A Szilágy Megyei Művelődésügyi Felügyelőség, 
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 

és a Romániai Magyar Zenetársaság

ZENESZERZÉSI VERSENYT HIRDET

A verseny tárgya: egyházi jellegű zeneművek, a következő kategóriákban: 1a) zongora-, illetve 
orgonakíséretes dal, 1b) gitárkíséretes dal, 2a) gyermekkar, 2b) egynemű kar, 2c) vegyeskar.

A részvétel feltétele: a pályaművek szövege csak múltbeli vagy élő, erdélyi vagy romániai 
magyar költő magyar nyelvű műve vagy magyar népi szöveg lehet, melynek tartalma egyik egyház 
vagy felekezet hitelveit sem sérti.

A részvételt nem kötjük sem állampolgársághoz sem nemzetiséghez.

Beküldési határidő: 1992. június 1. Cím: Inspectoratul pentru Culturä al Judetului Sálaj, Piata 
Libertätii 13, RO-4700 Zaläu, telefon: 996/31096 vagy 32397. A kottákon a szerző neve helyén jelige 
áll: azonos jeligével ellátott borítékban mellékelendő a jelige feloldása: név és postacím.

Eredményhirdetés: 1992. szeptember 1. A díjazott műveket a Zilahi Nemzetiségi Fesztiválon, 
1992. október 24— 25-én mutatják be.

A Művelődésügyi Minisztérium által felajánlott díjak összege 200 000 lej. További díjakat ítél oda 
az EMKE és az RMZT. Valamennyi egyházat és felekezetet fölkérjük különdíjak kiírására.

Kolozsvárott, 1991. december 1-én.

Gáspár Attila, művelődésügyi tanácsos 
Dávid Gyula, az EMKE elnöke 
László Ferenc, az RMZT elnöke.
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