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A BUKARESTI MAGYAR DALÁRDA/DALKÖR
Az 1848—49-es szabadságharc leverése után jelentős 

emigrációs hullám érkezett Havasalföldre, s így az iskolán 
kívüli művelődési munkának fokozódott a szerepe. Ezzel 
magyarázható az atény, hogy több erdélyi és bánsági várost 
megelőzve — mint ez Arvay József és Takács Pál kutatása
iból kiderült — Bukarestben már 1856-ban megalakult a 
Magyar Dalárda. Ebben fontos szerep jutott Koós Ferenc
nek, aki másfél évtizedet töltött Bukarestben (1855—1869). 
Marosvásárhelyi diákéveinek kórusemlékei, a fővárosi (né
met) Liedertafel-egyesület sikeres tevékenysége, akárcsak 
az általános művelődési igények fokozódása is serkentették 
ilyen irányú törekvéseit. Szervezőmunkájában Koós számít
hatott Kiss József kántortanító támogatására, a karmesteri 
teendők elvégzésére (1856—1860?).

A dalárdával párhuzamosan olvasóegylet is működött; 
az énekkar ennek életét is kedvezően befolyásolta, időnként 
az iskola fenntartásához anyagi segítséget is nyújtott (pél
dául 1859-ben 361 lejt és 60 párát juttatott erre a célra). Az 
énekkarban egyébként vallásfelekezeti különbség nélkül 
ápolták a dal- és kóruskultúrát. A bukarestiek zene iránti 
érdeklődését fokozta a kolozsvári operatársulatnak Havi 
Mihály által szervezett turnéja (1860), akárcsak Reményi 
Edének bukaresti hangversenye (1867), s a Bukaresti Ma
gyar Társulat tevékenysége. Az énekkar fellépéseire a Bu
karesti Magyar Társulat, a Liedertafel, valamint a 
Thurnverein termeiben került sor leggyakrabban. Az együt
tes munkájában helyet kapott a rendszeres énektanulás is, 
főleg miután a Bukaresti Magyar Társulattal egyesülve Bu
karesti Magyar Dal- és Műkedvelőkörre változtatta elneve
zését.

Bár Koós távozása után átmenetileg lanyhult a munka 
tempója, a nyolcvanas években újabb fellendülés észlelhető 
a dalárda tevékenységében. Kiss József utóda Teleki Sá
muel lett (1860—?), majd Teleki Mózes vette át az énekkar 
vezetését (1882—1894). Ez utóbbi első lépésként visszaál
lította a régi keretet, a régi elnevezéssel: Bukaresti Magyar 
Dalárda. Az időnként felmerülő anyagi nehézségek ellenére 
sikerült megtartani az együttest. 1894-ben új karmester ke
rült a dalárda élére Kertész József személyében. Az ő ide
jében a közben létrejött önképzőkörrel közösen szervezték 
a művelődési esteket. Kertész 1896-ban eltávozott a fővá
rosból és csak 1902-ben tért vissza. Ekkor az énekkar 
újjászervezésével kezdte el tevékenységét. Munkájuk ered
ményeként néhány szép szereplésre került sor: 1903. au
gusztusában tíznapos erdélyi hangversenykörúton vettek 
részt, Brassóban, Nagyenyeden, Marosújváron, Marosvá
sárhelyen és Csíkszeredán léptek fel; 1906 elején a Pitesti 
Magyar Dal- és Olvasókör meghívására zászlóalap javára 
vállaltak szereplést közös hangversenyen, 1908-ban ma
gyarországi kirándulás keretében Budapesten a Budai Da
lárda, a Ganz-gyári Acélhang Dalkör, Debrecenben a MÁV 
Összhang Dalárda fogadta ünnepélyesen. 1906-ban a bu
karesti országos kiállításon saját pavilont állítottak fel, ünne
pélyt szerveztek, s ezen két kórus — a Bukaresti Magyar 
Dalárda és a Kolozsvári MÁV Összhang Dalárda — közös 
hangversenyt rendezett. Ehhez vegyük hozzá az 1903-as 
zászlóavatási ünnepélyt, melyről a magyarországi zenei saj
tó is megemlékezett. Ez a számottevő munkálkodás beleil
leszkedett az egyre színesebbé váló bukaresti magyar 
művelődési életbe, melyet a századforduló óta — Takács 
Pál szerint — tizenegy egyesület biztosított (ezek közül a 
Bukaresti Magyar Iparos Egyletnek és a Bukaresti Magyar 
Társulatnak énekarra is volt). A Bukaresti Magyar Dalárda 

.jQ műsoranyagáról 1905-ös jelentésük tájékoztat: két induló,

hat hazafias dal, tíz kuruc nóta, három bordal, négy temetési 
ének, egy-egy humoros ének és műdal.

Az első világháború éveiről és az azt követő évtizedről 
egyelőre nincsenek adataink. Viszont 1929. szeptemberé
ben Nagy Sándor lelkész hozzákezdett a dalárda megszer
vezéséhez és a Dalosszövetség vezetőségével folytatott 
tárgyalások alapján Bitai/Bitay B. Sándort hívták meg a fővárosi 
református iskola egyik tanítójának és egyben a Bukaresti 
M agyar D alkör karmesterének. Az újjászervezett együttes 
1930. februárjában be is mutatkozott, s ettől kezdve évenként 
egy-két hangversennyel jelentkezett. Ugyanebben az évben 
tagja lett a Romániai Magyar Dalosszövetségnek, egyesült a 
Szent István Társulattal, melynek dísztermében ez alkalommal 
a vegyeskar Hoppe-, Borsay-, Harmat-műveket adott elő.

Bitay B. Sándor hozzáértő munkája nyomán az együttes 
rohamosan fejlődött. Újjá- illetőleg megalakulásának harma
dik esztendejétől kezdve részt vett a Dalosszövetség orszá
gos versenyein, s ezeken mindannyiszor első díjat nyert 
(1931, 1935, 1938). A bíráló bizottság — apró részletek 
kifogásolása mellett — lényegében magasra értékelte telje
sítményét, melyet “meglepően biztos készültségével, kiváló 
előadásával” érdemelt ki (1931). “Jól vezetett, erős fejlődés
ben levő kar, jó hanganyaggal... Dinamikai átvezetései szé
pek, finomak. Szabad kórusát [Országh Tivadar: Ö rö k  tűz] 
még sikeresebb előadással énekelte [!], s annak nehézsé
geivel elég könnyen megbirkózott... Religioso tételében több 
áhítatot vártunk. Szövegmondása nem mindig megy ponto
san egyszerre" (1935). "Jó hanganyag. Szépen deklamál. 
Fegyelmezett. Kötött kara [Kodály Zoltán: J é z u s  és  a ku fá- 
rok] előadásában nehéz feladatát jól oldotta meg... Befeje- , 
zésedisszonált kissé... Szabad kórusául [Országh: N óg rád i 
nó ták ] túl könnyű művet választott, talán azért, hogy a neki 
dedikált művet bemutathassa" (1938).

Műsoranyaga eleinte a szokásos-divatos darabokból ke
rült ki; ezek egy csoportját a Daiosszövetség vezetősége 
jelölte versenyekre, másokat a karmester választott (Borsay 
Samu: E sth aran g o k , Demény Dezső: S ze re n á d , Haják Ká
roly: V o lt n e k e m  eg y ..., Tárcza Bertalan: P e tő fi-d a lo k , Hor
váth Ákos, Harmat Artúr népdalfeldolgozásai stb.). Külön 
figyelemre méltó, hogy a Dalosszövetség kórusai közül, mint 
fennebb láttuk, elsők között vállalkozott Kodály-mű megszó
laltatására a művészi csoportban versenyző vegyeskarok 
között. Elsődíjasként három alkalommal szerepelt a verse
nyeket záró díszhangversenyen. Férfi- és női kara külön-kü- 
lön is szerepelt egy-egy műsor keretében. 1931. óta 
zenekara is volt az egyesületnek.

Említsük még meg, hogy 1933-ban zászlót szentelt, otthon 
ún. díjavató ünnepségeket szervezett (1936. februárjában egy 
ilyen hangversenyen dr. Wilier József országgyűlési képviselő 
méltatta kórus és karmester addigi teljesítményét). 1939-ben 
megünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját; 1940 február
jában még megtartotta rendes évi közgyűlését, azután a hábo
rús események folytán elnémult egyik legjobb énakkarunk.
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