
Kórusaink történetéből

A KOLOZSVÁRI DALKÖR
Kórusmozgalmunk kibontakozásában hatványozott jelentőségűvé 

vált az 1867-es esztendő. Ekkor ugyanis nemcsak néhány jelentős dalár
da alakult, hanem Aradon, a harmadik országos verseny alkalmával 
majdnem félszáz dalegylet képviselője kimondotta az Országos Dalár- 
egyesület megalakulását. Ez a szervezet összefogta a korábban létrejött 
kórusok jelentős hányadát és újabbak keletkezését is előmozdította. így 
keletkezett 1867-ben a Kolozsvári Dalkör is, melynek egykori titkára, 
Szabó József papírra vetette az együttes négyévtizedes történetét.1

Az előzmények számbavételénél Szabó József távoli vidékekig ka
landozik el, egészen a dunántúli német iparosok első dalárdáinak meg
alakulásáig. Amint az eddigiekből láthattuk, közelebbi példákat is 
találhatott volna: Szászcsávas (1837), Küküllődombó (1841), Lugos 
(1853), Bukarest (1856), Nagyszalonta (1862), Brassó (1863), hogy csak 
az eddig ismertetett dalárdákat említsük.2 A Kolozsvári Dalkör közvetlen 
elődjének az 1862-ben alakult Kolozsvári Kereskedő Ifjak Dalárdáját 
említi. Ehhez joggal vehetnék hozzá az 1846-ban létrejött, s Böhm Gusz
táv irányítása alatt tevékenykedő tizenkét tagú férfikart, a Kolozsvári 
Népdalnokok Társaságát.3

Rövid működés után 1865-ben a Kereskedő Ifjak Dalárdája felbom
lott, vagyonát a városi szegényekre hagyta. Két év múltán a korábbi 
együttes tagjai és a muzsikáért rajongó férfiak egy csoportja új énekkart 
szervezett, s 1867. július 28-i kezdettel beindult a Kolozsvári Dalkör 
tevékenysége. Bogdán István irányításával megfogalmazták az alapsza
bályokat és szeptember 28-án ezek birtokában közgyűlést hirdettek meg. 
A tagok soraiban ott találjuk Brassai Sámuelt, a jelentős polihisztort és 
nagy zenerajongót, a vezetőségben pedig Gegenbauer József zongora
tanítót, Stöger Béla karmestert, Berecz Ede zeneszerzőt és színházi kar
mestert, valamint Gunesch Károly karmestert. A munka olyjendülettel folyt 
Stöger Béla irányításával, hogy 1868-ban már jelentkezhettek a debreceni 
országos versenyre, s Ábrányi Kornél egyenesen dicséretesnek minősítette 
szereplésüket. Ezt követően Pesten léptek fel kitüntető elismeréssel (1870). 
Szép eredményeik láttán a kolozsvári Hilária-kórus és a Zenekonzervatórium 
együttese felajánlotta a dalkörnek az egyesülést.

A hetvenes évek szereplései közül kiemelkedett az 1874. május 25-i 
székelyudvarhelyi zászlószentelésen való közreműködésük, majd kará
csony másodnapi fellépésük a színházban. Közben 1874. augusztus 27. 
és 31. között a Kolozsvárott megtartott országos versenyen a tizenkét 
együttes közül az ötödik helyen vegeztek — a pécsi, pesti, nagyváradi és 
szegedi énekkar után, a Marosvásarhelyi Dalkörrel egy szinten. Az orszá
gos versenyre épített dalcsarnokot Kolozsvár tanácsa a Dalkörnek aján
dékozta, ez pedig a Nyári Színkör javára árvereztette el.

Ábrányi mind városi, mind országos viszonylatban említi gyakori 
szerepléseiket. Valóban, mintegy két évtizeden át igen szép eredménye
ket könyvelhettek el: az 1876-os szegedi országos versenyen tíz kórus 
közül az első helyen végeztek, 1877-ben a Zenekonzervatóriummal ren
deztek közös hangversenyt. Ugyanebben az esztendőben ünnepelték tíz
éves fennállásukat. Szépen szerepelt a dalkör az 1880-as kolozsvári 
országos versenyen is, az 1882-es debrecenin pedig a pécsi dalárda 
mögött a második helyezést érte el, az 1889-es szegedin szintén második 
díjat kapott. Ezután mintegy évtizedes távon nem adott életjelt magáról, 
majd 1903-ban bukkant fel a temesvári versenyen, ahol bár mindössze 
tizenhat énekessel jelenhetett meg, s ismételten második díjat nyert.

Úgy látszik, ekkor s később is próbalehetőségeikkel merülhettek fel 
nehézségek: 1876-ban Szász Domokos reformatus esperes (későbbi 
püspök) engedélyezte számukra a Református Kollégiumban való gya
korlást, 1905-tól pedig Biró Béla plébános idején a római katolikus egyház 
által támogatott kórusként szerepelt a Szent Mihály templomban. Minden 
nehézség ellenére, eredményei révén a legjobb országos kórusok közé 
küzdötte fel magát; Ábrányi az arany- és ezüstserleges együttesek között 
tartotta számon — ábécérendben — az aradi, békési, esztergomi, hód
mezővásárhelyi, jászberényi, kecskeméti, komáromi, losonci, lugosi, má- 
ramarosszigeti, miskolci, nagyváradi, óbecsei, pesti, rimaszombati, 
sárospataki, szabadkai, szatmárnémeti, szegedi, székelyudvarhelyi, 
szombathelyi, temesvári, tordai és ungvárival egy sorban.4

1907-ben a Dalkör emlékiratot adott ki az Erdélyrészi Dalosegyesü- 
letek megszervezése érdekében.5 Az ő buzgólkodásuk révén is a szövet
ség valóban létre is jött, 1908-ban alapszabályai is napvilágot láttak.®

Már az alakulást előkészítő közgyűlés kimondotta, hogy az új együttes 
erkölcsi támogatására tiszteletbeli tagokat kell választani., így került sor 
1868. március 31-én előbb Erkel Ferenc, Mosonyi Mihály, Ábrányi Kornél

és Ruzitska György, majd pedig valamivel később, 1872-ben Liszt Ferenc 
megválasztására. Hadd idézzük itt Erkel válaszát:

“Nagyon tisztelt Hazafiak! .
Engedjék meg, hogy szíves megemlékezésökért, melynek folytán 

engem a .Kolozsvári Dalkör’ tiszteletbeli tagjává megválasztani kegyes
kedtek, legőszintébb hálaérzelmemet kifejezhessem!

Kétszeresen lekötelezve érzem magam e szíves megtiszteltetés által, 
mert igen kedves, felejthetetlen emlékek kötnek engem Kolozsvárhoz — 
ahol nemcsak első alapját vetettem meg szerény ismereteimnek, de 
megkönnyíteti, szerencsésebb haladásomat is nagy részben ottani leg
bensőbb barátaim szíves részvételének, szakadatlan buzdításának kö- 
szönhetém —, mit mindenkor hálás elismeréssel nyíltan bevallani 
szeretek!

Fogadják tehát megújított hálás köszönetem nyilvánítását e kegyes 
megtiszteltetésért, melyre büszke vagyok — ki is a legszebb haladást 
kitűzött szép céljok felé kívánva, határtalan tisztelettel maradok

Gyulán, június hó 25-én 1868. 
alázatos szolgájuk és tagtársuk 

Erkel Ferenc"7
Tevékenységüket — mint más vonatkozásban fennebb már említet

tük — Stöger Béla karmesterrel kezdték; személyéhez a Kolozsvári 
Kereskedő Ifjak Dalárdájából átkerült tagok ragaszkodtak elsősorban, 
hiszen annak idején ő irányította a fiatal kórust. Az első szép szereplések 
ellenére nézeteltéréseik támadtak, és átmenetileg Fischer Benő vette át 
a karmesteri pálcát (1868), de rövid kísérletezés után ismét Stögerhez 
tértek vissza (1869]. 1870— 1877-ig Hahn Márton vezette a kórust — a 
szegedi első díj az ó munkáját koronázta. 1877-ben Oberti Bárdos János, 
a Zenekonzervatórium tanára és egyben a Színház karmestere irányította 
munkájukat három évtizeden át (1906-ig). Az 1907-es, Zenekonzervató
riummal való egyesülés révén, ebben az évben feltételezhetően Farkas 
Ödön irányította az énekkar munkáját. 1908-ban viszont már Zsigmond 
Ferenc, a tanítóképző ének-zenetanára állott az élükre és valószínűleg 
haláláig (1921) kitartott mellette.

Műsoranyaguk az általánosan ismert kórusirodalomból került ki; Sza
bó József előszeretettel említi Erkelnek, Szabados,Bélának, Szőllősy 
AttilánaK és Felix Mendelssohnnak egy-egy művét (Ébresztő, Fóti dal, 
szintén Ébresztő, ill. Antigone kórus-darabjai).

A korabeli sajtó elég rendszeresen számolt be a Kolozsvári Dalkör 
életéről-munkájáról. 1872 és 1876 között a Zenészeti Lapokban, később, 
Zenészeti Közlönyben, a Harmóniában, Zenelapban, Zenevilágban, Er
délyi Zenevilágban s a Magyar Dal- és Zeneközlönyben találkozunk 
idevágó hírekkel, műsorokkal.8

Az első világháború után beállott új körülmények között nem tudott 
megfelelő modus vivendit találni, legalábbis nem szólnak forrásaink erről 
az együttesről.9 Nem találkozunk nevével-címével a Romániai Magyar 
Dalosszövetség tagegyesületeinek jegyzékében sem.10 A negyvenes 
évek elején kísérleteztek újjászervezésével, jelentős szerephez azonban 
már nem jutott,11 s így ki is lépett zenei életünkből.

BENKO ANDRAS
Jegyzetek
1. Szabó József: A negyvenéves “Kolozsvári Dalkör” története 

(1867—1908). Kolozsvár, 1908. Szabó dolgozatának rövidített változata Far
kas Ödön szaklapjában is megjelent = Erdélyi Zenevilág, 1907/1.2—3.

2. Lásd a Művelődés hasábjain közölt sorozat eddig megjelent címeit 
(1990/3.-tói kezdődően).

3 . Legány Dezső: A zene alakváltásai a kiegyezés első szakaszában
= Magyar Zene, Bp. 1982/1.103.

4. Ábrányi Kornél: A magyar zene a 19-ik században. Bp. 1900. 333,
430.

5. *** Emlékirat az Erdélyrészi Dalosegyesületek szövetsége szerve
zése érdekében. Kolozsvár, 1907.

6. *** Az Erdélyrészi Dalosegyesületek Szövetségének Alapszabá
lyai. Kolozsvár, 1908.

7. Lakatos István. A Kolozsvári Dalkör tiszteletbeli tagjai: Mosonyi,
Erkel, Ábrányi, Ruzitska és Liszt = Szerk. Bónis Ferenc: Magyar zenetörté
neti tanulmányok Mosonyi Mihály és Bartók Béla emlékére. Bp. 1973.79—84.

8. Nagy Dezső: A magyarországi dalosmozgalom 100 éve. Bp. 1965.
193—194. — köszönettel Ittzés Mihály igazgató úrnak e füzetekért.

9 . Vő. Csipkés Ilona: Kolozsvár zenei élete... Kolozsvár, 1943.26.
10. Magyar Dal 1926/3,1928/1-2,1931/9-12,1933/1—7.
1 1 . *** Feltámadt a Kolozsvári Dalkör = Keleti Újság, 1941. jún. 1.

*** Kolozsvári Dalkör = uo. 1942. jan. 6. — *** Újra megalakult a 
Kolozsvári Dalkör = Ellenzék, 1941. júl. 10. 23



mOvaöDés TARTALOM

Közművelődési
folyóirat

A szerkesztőség 
munkatársai:
GÁBOR DÉNES 
(felelős szerkesztő)
GAGYI JÓZSEF 
HORVÁTH ARANY 
(főmunkatárs)
R. LÁSZLÓ FERENC 
(olvasószerkesztő)
LÉVAY K. ZSUZSA 
(fotóriporter)
MEZEI JÓZSEF 
(főszerkesztő-helyettes) 
MURAD BETTY 
(titkárnő)
SZABÓ ZSOLT 
(főszerkesztő)
WINTER PÉTER

Postacím:
Redacjia “Művelődés"
3400 Cluj 
Piafa Unirii 
Nr.11., ap.7 
C.p. 201 
Tel.: 95/111267

Bukaresti fiókszerkesztóség 
71341 Bucure$ti33 
P.O.B. 20
Piata Préséi Libere nr. 1 
Tel.: 90/172855

Csíkszeredái fiókszerkesztóség 
4100 Miercurea-Ciuc 
B-dul Timi$oara nr. 15 
Tel.: 958/11929

Külföldi előfizetéseket fel
vesz az ORION S.R.L., Splaiul 
Independenfei nr. 202/A, sect. 
6 ., Bucure$ti, telefon: 
90/173407, fax: (400) - 424169.

Készült 
a kolozsvári 
Gloria
Nyomdában

Horváth Arany: Határ n é lk ü l................................................ 1
Winter Péter: Kaláka-kuckó...................................................2
W. P.: Újra táncházban........................................................... 3
Déznai Péter: Mindennapi Aranyunk ..................................4
Sz. Papp László: Ajtónyitogató............................................. 5
Szatmári László: "Festékes palettám parancsol nekem!" . 8
Gagyi József: Mi a probléma?.............................................. 10
Sylvester Lajos: Ünnepmentő.............................................. 11
Nemhivatásosak színpada...................... *...........................12
A vers ünnepe v o l t ...............................................................12
Mezei József: Concordia Napok .........................................14
Salamon András: A tragédia csapdájában ........................18
Torma Kati: Egy másik színpadi nye lv ................................ 20
Klárik Attila: Aki visszalépett.............................................. 21
Gagyi József: "Sokfele volt ez a kicsi zenekar" ..................22
Benkő András: Kórusaink történetéből:

A kolozsvári da lkör....................................................23
Gáspár Attila: Gitáriskola — 17..............................................24
Vadrózsák:

Mohay Tamás: Hagyomány és hagyományteremtés
a csíksomlyói búcsún......................................26

Pozsony Ferenc: Egy háromszéki fazekasközpont
kandallócsempéi III........................................... 28

Enciklopédia
Imreh István: Székelyföldi történeti ökológia.

Tanúságtétel a Hatod perben ........................32
Pataki József: Boszorkányperekről mai szemmel . . 35
Biró Donát: A marosvécsi vár és gazdái .................. 38
Vita Zsigmond: Falusi leányok nevelése

a régi vécsi várban. Báró Kemény Anna
családi feljegyzései ........................................ 39

Árvái Zsolt: Széchenyi Bukarestben ...................................41
Kakas Zoltán: Merre tart a N em ere?...................................42
Mózes László: Egy BAO-BAO gondolatfoszlányai............ 44
Fosztó László: Ú to n ...............................................................45
Erdélyi Péter Zoltán: "Az én életemben is

nagy fordulat állott b é " .............................................. 46
Évfordulós naptár ...............................................................47

A címlapon:
LÉVAY K. ZSUZSA felvétele: Járd ki lábam...


