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•j 2  F e s te tt  k a z e tta  a te m p lo m  m e n n y e z e té n

1868. április 26-án huszonhat hiva
talnok, tanár, iparos, kereskedő kimon- 
do tta  a S zéke ly  D a legy le t 
megalakulását, s a férfikar meg is kezd
te a próbákat. A közgyűlés által elfoga
dott, 22 cikkelyből álló alapszabályt 
még abban az évben kinyomtatták. Az 
egyesület célkitűzését így fogalmazták 
meg: “A műéneknek és zenének karok
ban való tanulása és művelése, nyilvá
nos dal- és zeneestélyek, ünnepélyek 
rendezése által a közönség dal- és ze
neérzékének kifejlesztése, valamint 
más kulturális egyesületek támogatá
sa... a műének művelése és terjeszté
se, hogy egyfelől az énekművészet 
szív- és erkölcsnemesítő hatása által a 
társaséletet nemcsak összetartóbbá, 
hanem egyszersmind szebbé, kedve
sebbé tegye, másfelől pedig az egye
sületnek ezen kivívandó sikere által 
magát a társulás eszményét is mindin
kább népszerűvé tegye”.

Eszményeik megvalósítására az 
ún. működő tagok létszámától függően 
a férfikar mellett nőikart, vonós és fúvós 
vagy vegyes/szimfonikus zenekart 
óhajtottak szervezni. E részlegek kü- 
lön-külön vagy együttesen zeneesté
lyeket, népünnepélyeket [!], műkedvelő 
előadásokat rendezhettek. Az alapsza
bály további cikkelyei a versenyeken, 
művelődési intézmények rendezvé
nyein való részvételről intézkedtek, 
gondosan körülírták a tagság különbö
ző kategóriáit, jogait és kötelességeit. 
Érdemes megemlíteni, hogy a működő 
tagságra írásban kellett kérni a felvé
telt, s ha a jelölt erkölcsi és társadalmi 
szempontból “jellemes felnőtt egyéb
nek minősült, a karnagy véleményét is 
figyelembe véve, a választmány értesí
tette a döntésről a kérelmezőt, aki az 
első próbán az elnökkel (vagy ennek 
helyettesével) való nyilvános kézfo
gással kötelezte magát a Dalegylet 
iránti hűségre, az alapszabály betartá
sára.

Alapszabályaikat 1873-ban hagyta 
jóvá a belügyminisztérium. Valószínű
leg erre alapozva jelent meg tévesen 
egyik forrásunkban ez az év alapítási 
esztendőként.

Lelkes munkájuk révén hamarosan 
a legjobb énekkarok sorába küzdötték 
fel magukat: Ábrányi Emil már 1892- 
ben az Országos Daláregyesület egyik 
oszlopos tagjaként tartotta nyilván. 
Fontosabb szerepléseik közül való az 
1874. aug. 28-i kolozsvári Dalosünnep, 
mikoris az Erkel Ferenc vezette össz- 
kórusban is énekeltek. 1892-ben a bu
dapesti o rszágos versenyen 13

egyesület közül a Nemzeti Zenede díját 
nyerték el. 1894-ben a fiumei országos 
versenyen vettek részt, ezúttal 32 ver
senyző együttes közül nyerték el a má
sodik csoport III. díját. “Oly magaslaton 
mutatták be a magyar karirodalom leg
kiválóbb termékeit, melyre az egyesü
let egész életében büszke lehet” — 
rögzítette a korabeli krónika. Fokozó
dott az együttes szerepe 1911-ben a 
Székely Dalkerület megszervezésével. 
1912-ben Budapesten szerepeltek 
szép sikerrel. A Székely Dalegylet vál
lalkozott az 1914-es országos verseny 
megszervezésére, a világháború kitö
rése a munkálatok meglehetősen elő
rehaladott szakaszában seperte el az 
udvarhelyiek és a részvételre jelentke
zett kórusok terveit, reményeit.

A háború után, 1921 -ben egyik ala
pító tagja lett Brassóban a Romániai 
Magyar Dalosszövetségnek. Rövid 
válságos szakasz után 1924-ben kez
dődött el ismét a fegyelmezett munka. 
Részt vettek a Dalosszövetség orszá
gos versenyein; a segesvárin (1928), a 
marosvásárhelyin (1935), a kolozsvá
rin (1938) szép helyezést értek el. “Jól 
fegyelmezett, intelligens kar. A dal min
den részletét gonddal dolgozták ki. Szí
nezés, átmenetek pianóból fortébe és 
descrescendói kifogástalanok voltak. 
Isten-Isten részlet fenséges volt. A sza
badon választott kart is precízen, kiváló 
szövegkiejtéssel adták elő” — rögzítet
te az la. díj odaítélését a jegyzőkönyv. 
1938-as teljesítményét így méltatta a 
bírálóbizottság elnöke: “ Impozáns lét
számú [és] egyben pompás hanganya
gú, jól fegye lm ezett karegyüttes. 
Nagyon jó készültséggel áll versenyre. 
Szövegkiejtése kifogástalan, bár itt-ott 
kiütközik a székely dialektus... Komoly 
értéket jelentett mindkét előadása. Sor
végeket itt-ott elkapja. Kiskarnál a kö
zépszólamok túltengettek a szép, lágy 
lírai tenor rovására. Szabad kórusul a 
karnagy saját művét hozza bemutató
ul, ami kissé szokatlan. Ebben is dere
kasan megállta helyét a kar s nagy 
szeretettel tanulta azt be. Különösen 
szép fortéi emelkedtek ki. Médiája... 
9, 68 la. díj” — olvashatjuk a szövetség 
hivatalos lapjában.

Előadott darabjaik közül elsősor
ban a különböző versenyeken meg- 
szóla lta tottakat emelhetjük ki (pl. 
Huber— Petőfi: Csatadal, Verdi: Bor
dal, Them: Dalünnepen, Koudela: Ba
bilonnak vizei mellett, Liszt: Fényt, 
több fényt, Schubert: Erdei éj, Révfy: 
Rendületlenül, Erkel: Elvennélek...). 
Fennállásuk 70. évfordulóján rendezett



ünnepi műsorát a kórus, a fúvós és 
szimfonikus zenekar szólaltatta meg 
— igen színvonalas irodalmi műsorral 
színezve:

K eh ler Béla: M agyar nyitány
(szimfonikus zenekar, vez. Kiss Elek) 
Tompa László legújabb verseiből adott 
elő

Székely dalok (Bányai Jánosné 
Sólyom Edit)

Gyöngyszemek a magyar lírából
(Weress Margit)

Erkel Ferenc: Elvennélek... (férfi
kar, vez. Kiss Elek)

Balfe: A cigány (fúvós és szimfoni
kus zenekar, vez. Kiss Elek?) Nyíró 
József olvasta fel egyik novelláját

Farkas Nándor: Népdalok (férfikar, 
vez. Kiss Elek)

Klasszikus áriák (Bányai Jánosné 
Sólyom Edit)

Váradi: Szerenád (férfikar, vez. 
Kiss Elek)

Magyar egyveleg (fúvós zenekar, 
vez. Pileczky József)

Konferált Tomcsa Sándor, zongo
rán kísért Tompa Lászlóné.

A két világháború között évenként 
jelentkeztek egy-egy operettel, ha ki
esett egy év, a következőben két ope
re tte t v ittek  színpadra. E művek 
egyik-másikával megfordultak Szé- 
kelykeresztúron, Csíkszeredán, Gyer- 
gyószentmiklóson is. A megszólaltatott 
operettek szerzői között Budai Dénes 
(Kék postakocsi), Eisemann Mihály 
(Vadvirág), Leo Fall (Sztambul rózsá
ja), Farkas Imre (Cseregyerekek, Ig- 
lói diákok, Túl a Nagykrivánon), 
Huszka Jenő (Bob herceg), Jacobi 
Viktor (Leányvásár), Kálmán Imre (Ta- 
tárjárás, Marica grófnő, Csárdáski
rálynő), Lehár Ferenc (Drótostót), 
Szirmai Albert (Gróf Rinaldo) nevével 
találkozunk. Ide sorolható Kacsóh 
Pongrác János Vitéze is. A rendezés
re tanárok, hivatalnokok s mások 
vállalkoztak (Csefó Sándor, Lévai 
Lajos, dr. Révay György, legtöbb
ször: Szőcs Tibor). E zenés színhá
za t p ó tló  n e h é z  m u n ká t 
karmesterként Ungváry János, dr. 
Peltzer Vilmos és leggyakrabban 
Kiss Elek végezte tiszteletre méltó 
buzgalommal.

A második világháború után új erő
vel kezdték a munkát. 1947-ben elju
to tta k  M a ro svá sá rh e ly re , a 
Dalosünnepre, 1949-ben fúvósze
nekarral is emelték Segesváron és Fe
héregyházán a Petőfi-centenárium 
ünnepi hangulatát. 1949 és 1959 kö
zött a Kisipari Termelőszövetkezet ke
re tében  m űködö tt az egy le t. 
Fennállásuk századik évfordulóját 
1968. november 10-én ünnepelték, s 
ekkor mind a karmestert, mind az 
együttest kitüntették. Ebben az ünnepi

pillanatban — a fénykép tanúsága sze
rint — a vegyeskar 75 tagú volt.

Az évtizedek folyamán tanulságos 
és élménydús kirándulásokon eljutot
tak Erzsébetvárosra és Segesvárra 
(1891), Csíkszeredára (1894), Korond- 
ra, Homoródfürdőre, Parajdra, Szová- 
tára (1892), Gyergyószentmiklósra, 
Borszékre, Szászrégenbe és Maros- 
vásárhelyre (1901) — egy-egy fellé
péssel fűsze rezve  a k irándu lás 
hangulatát.

Karmestereiket Lévai Lajos nyo
mán közöljük, kiegészítve a névsort s 
feltüntetve az előbukkant évszámokat: 
Liszkay Károly (? — 1874), dr. Vajda 
Emil, aki később a győri zeneéletben 
játszott szerepet (1887— 1897), Nagy 
László, Morascher Hugó (1901), Paál 
Sándor (1906), Dobó Zoltán, Horváth 
József (1910 k.), Pater Kafka Sergius 
(1921), Kinda György (1921), Sz. Hor
váth Lajos, dr. Révay György (1921 — 
1922), Khell István (1922), Benkő 
József (1923— 1925), dr. Peltzer Vil
mos (1925), Kiss Elek (1925— 1941), 
Ungváry János (m ásodkarmester 
1925, 1932— 1934), Bonda Árpád 
(1941— 1942), Hajdú Árpád (1943— 
?), Balázs Ferenc (1949— ?). Legújab
ban Gyarmathyné Mészáros Ildikó 
irányítja munkájukat. A század elején 
alakult nőikart Kertész Albertné vezet
te (1902— 1905).

A Dalegylet igen hathatós szerepet 
töltött be Székelyudvarhely művelő
dési életének két világháború közti 
szakaszában: jelen volt rnindenik egy
házünnepélyein, képtármegnyitón, Or
bán B a lázs-m egem lékezésen , 
közreműködött Széchenyi-, Arany-, 
Petőfi-, Mécs-, Reményik-, Tompa 
László-estélyeken, megszólaltatott 
műveket A hírnök- és Pásztortűz-este- 
ken, iparosok összejövetelein, — nem 
szólva a Dalosszövetség kerületi ver
senyeiről. Kívánjuk, hogy jövő évben, 
fennállásának 125. évét ünnepelve, 
ezt a gazdag hagyom ányt gyü- 
mölcsöztesse mindannyiunk örömére.

BENKŐ ANDRÁS

Könyvésze t.
1925—1926, 1935, 1938 Magyar Dal
1934 Várady Aladár—Berey Géza: Er

délyi Monográfia, Szatmár. 513.
1938 Lévai Lajos: A Székely Dalegylet 

Emlékkönyve 1868—1938. Székelyudvar
hely.
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1957 Kustár Lajos: Újra megkezdte mű
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1968 Barabás Sándor: Száz éve zeng 
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Ariadne fonala
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