
Kórusaink történetéből

A TORDAI MAGYAR DALKÖR
Igaz, hogy a Tordai Magyar Dalkör 1897-ben ünne

pelte negyedszázados, 1932-ben pedig ötvenéves 
fennállását, tehát a köztudatban 1872 szerepelt az 
alakulás éveként. Ezt megelőzően azonban Puhl Ig
nác elnökletével már 1863-ben létrejött a Tordai Első 
Daltársulat, mely ideiglenes alapszabályok szerint mű
ködött. A Hivatalos Statisztikai Közlöny arról tudósít, 
hogy a Tordai Dalkör 1871-ben 102 fővel tevékenyke
dett. Nem ismerjük az okát, de 1872-ben mindössze 
12 férfi és 15 női énekest számlált a Dalárda; — 
félszáznál több pártolótagról is tud a krónika. Kolera- 
járvány gátolta a lendületesebb munkát, 1874-ben a 
nehéz körülmények ellenére annyira fejlődött az 
együttes, hogy reszt vehetett a kolozsvári országos 
dalosversenyen. Elnevezése 1893-ban átmenetileg 
Dalkörből Daloskörre módosult, tevékenysége meg
meggyengült, de alapjában véve nem szűnt meg. Je
len volt az énekkar a város.és környezetének, sőt az 
egész akkori megyének művelődési életében, feltűnt 
kerületi és országos versenyeken is. Tordán rend
szeresen hangversenyeztek, évenként kétszer-há- 
romszor is felléptek. Emlékezetesebb szereplésük volt 
az 1883-as zászlószentelés, az 1894-es Jókai-, illető
leg Jósika-ünnepen, az 1895-ös Kossuth- és Bethlen
ién avatáson, az 1896-os valam int az 1959-es 
népünnepélyen való közreműködésük, ez utóbbin a 
karmestert és a régi énekkari tagokat tüntették ki (ér
demes felfigyelni arra, hogy ez alkalommal maguk is 
az 1863-as evet tekintették alapítási esztendőnek).

Kiemelkedő ünnepeiken-ünnepélyeiken a környező 
helységek énekkarai is velük örvendeztek: az 1883-as 
zászlószentelésen például a Tordai Zeneegylet, az 
Önkéntes Tűzoltóegylet énekkara mellett a kolozsvári, 
nagyszebeni, marosvásárhelyi, nagyenyedi Dalkör, a 
Felvinci Dalárda, a kolozsvári Hilária vendégszerepeit.

Feltűnően gazdag híranyag kísérte az 1922-es évfor
dulót, illetőleg az ezzel kapcsolatos dalosversenyt,és az 
ez alkalomra tervezett Petőfi-ünnepséget (Keleti Újság, 
Ellenzék, Magyar Dal, Magyar Nép, Öt órai újság stb.).

A verseny bírálóbizottságában dr. Bródy. Miklós 
mellett Seprődi János és Alföldi Béla zenetanár foglalt 
helyet. Az 1934-es ünnepélyen az Ótordai Református 
Énekkar Zalányi Györggyel, az Aranyospolyáni Refor
mátus Dalkör Mezei Lászlóval, a Szentmihályi Dalkör 
Pap Andorral, az Aranyospolyáni Magyar Dalkör Ta
támé Fülöp Ellával, a Tordai Román Énekkar luliu 
Muresianuval az élen vett részt.

Az 1932. júliusi műsoruk a Kolozsvári Iparosegyletnek 
Zsizsmann Rezső, a Kolozsvári Törekvésnek Kárpáti 
Emil, a Kolozsvári Magyar Dalárdának Rezik Károly 
vezényletével előadott művekkel gazdagodott; a helybeli 
Magyar Dalkört Erdős Mihály, a Tordai Iparosegylet 
Énekkarát pedig Jasinszkij Szidor, a Marosvásárhelyi 
Református Énekkart Haják Károly vezényelte.

Műsoraikat, amint ez akkoriban szokásban volt, 
tánc zárta; szólószámok tették színesebbé az össze
jöveteleket, a szünetekben az énekkar is színre lépett 
(az 1931. augusztusában rendezett estélyükön példá
ul Szabó Sándor hegedű-, Szántó Béla zongora-, 
Csathó János pedig énekszámokkal tették változato- 

22 sabbá). Repertoárjuk az évtizedek folyamán jelentő

sen változott, a hetvenes évek elején mintegy 65— 70 
énekkari művet, 15— 20 színdarabot ölelt fel. Tevé
kenységük első évtizedeiben divatos műveket adtak 
elő ők is, például az 1892-es budapesti fellépésük 
alkalmával Zimay-, Mosonyi-, Dürnet-, Liszt- és 
Marschner-, illetőleg Poldini-, Gaál-, Schubert- és Lá
nyi-műveket énekeltek. A második világháború után 
szólaltak meg előadásukban a modern magyar zenét 
képviselő szerzők művei, Kodály, Bárdos, Zoltán Ala
dár és mások darabjai — Nagy Jenő karmester buz- 
golkodása folytán. Természetesen a színpadi zene is 
helyet kapott műsoraikban —  parasztkomédia, operett 
vagy esetleg rövid opera formájában (Bihari Sándor— 
Földi Janka: Kádár Kata, Fazekas Mihály: Ludas Ma
tyi, Tomcsa Sándor: Névnapi ajándék vagy Sütő And
rás: Túrós puliszka, Havasok anyja stb.).

Amint megfelelő szintre emelkedett munkájuk-tudá- 
suk, beneveztek kerületi vagy országos versenyekre, 
és nem egyszer tiszteletreméltó minősítéssel tértek 
haza. Jelen voltak a kolozsvári (1874, 1880 — I. díj), 
a szegedi (1876), a budapesti (1892), a fiumei (1894), 
a kassai (1901), az egri (1907) országos versenyen, 
majd a Romániai Magyar Dalosszövetség rendezvé
nyein —  1923-ban Kolozsvárt (II. díj— a Brassói Magyar 
Dalárda mellett), 1925-ben Marosvásárhelyt, 1931-ben 
a vegyeskar, a férfikar egyaránt III. (országos) díjat nyert, 
1935-ben Marosvásárhelyen a művészi csoportba küz
dötte fel magát Erdős Mihály karmester irányításával. A 
kerületi versenyek közül az 1933-as nagyenyedit említjük, 
ahol az I. csoport I. díját nyerte el.

1949-től a Nicolae Bälcescu Művelődési Otthon kere
tében fejtette ki tevékenységét a román énekkar mellett, 
s ebben az időszakban is számos esetben nyert elisme
rést munkája: 1950—51-ben tartományi verseny bron
zérmese lett, 1965-ben az országos szakaszig jutott el. 
Több alkalommal szerepeltek a kolozsvári rádió műso
rában, így munkájuk színvonaláról szélesebb körben is 
tájékozódhattunk (1964, 1969, 1970).

Igen erős szálak fűzték a régi Aranyos-Torda me
gye zenei életéhez, aligha volt olyan települése, 
amelyben az évtizedek folyamán meg ne fordultak 
volna énekkari számokkal, színdarabokkal s a Bálces- 
cu-otthon együtteseként népi táncokkal is. Részt vet
tek a marosvásárhelyiek zászlószentelésén (1878, 
1948), a Bányafürdő megnyitásán (1885), EMKE-ün- 
nepségen (1886), a Brassói Magyar Dalarda negyed- 
százados évfordu ló ján (1888). E lju to ttak több 
alkalommal is Marosújvárra (1890, 1929 — ez utóbbi 
kiránduláson mind a római katolikus, mind a reformá
tus templomban énekelt a kórus, s a vegyes- és férfikar 
önálló estet is szervezett). A századforduló előtt Deb
recen közönsége is megismerhette őket (1894). Ko
lozsvárt a Ref. Teológia kórusával léptek fel közös 
hangversenyen (1899). 1908-ban eljutottak Segesvár
ra, majd hét, távolabbi székely helységbe (1948, 
1960— 61). Nagyenyeden többször is megfordultak és 
szép sikerrel szerepeltek (1926 pl.), felléptek Szamo- 
sújváron is (1905, 1929), a műsort, mellyel 1907-ben 
Egerben ezüst serleget nyertek, 1908-ban Gyergyó- 
ban is megszólaltatták.

A Tordai Dalkört hosszas tevékenységének idején 
tíz-tizenkét/rarmesterirányította, ezidő szerint hiányos 
névjegyzékben Iszlay Márton (1872, 1880— 1887), 
Fűzi Sándor (1876), Adorján Domokos (1887— 1907), 
Donáth Mátyás (1907— ?), Derzsi Domokos (1914— 
1918), Zalányi György (?— ?, 1940— 44, Kolozsvárt), 
Erdős Mihály (1925?— 1940, országos karnagy is 
volt), Nagy Ferenc (1946), Nagy Jenő (1947— 1968),



Almási Gyula (1949) s tiszteletbeli karmesterként 
Nagy Andor (1929— 1930) szerepel.

A második világháború előtt nehéz idők jártak erre 
az együttesre is: 1936— 40-ig csökkent a próbák lehe
tősége, 1941-ben pedig egyszerűen betiltották műkö
dését a hatóságok. A háború után — mint más 
vonatkozásban láttuk —  újraéledt s a hetvenes évek 
elejéig munkálkodott az énekkar. 1972-ben 15-20-ra 
apadt a tagok száma, aztán elmaradtak a próbák s 
hosszú időn keresztül nem szólt róluk a krónika. A 
Balázs Ferenc Vidékfejlesztő Társaság múltévi, Mész
kőn tartott ünnepségén viszont örömmel fedeztük fel 
a tordai énekkart az alsó-felsőszentmihályi és a várfal
vi együttes mellett. Reméljük, ez a szereplésük az 
elszakadt fonal felvételét is jelenti egyben.

BENKŐ ANDRÁS
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H ú s z é v e s  a  t e m e s v á r i  B a r t ó k  B é la  v e g y e s k a r

Húsz esztendő hosszú idő egy ember életében, hisz 
ezalatt felnő a gyermek, elvégzi iskolái nagyrészét, 
megteremeti tudásának, képzettségének, általános 
műveltségének tartós alapjait. Nagykorúvá válik. No, 
de mit tesz a húsz év egy kórus életében? Attól függ: 
lehet az sok is, kevés is...

A hetvenes évek legeleje viszonylag tűrhető idő
szak volt, némileg fellazult a romániai diktatúra, akko
riban nemigen sejtettük, hogy milyen sötét jövőnek 
nézünk elébe. A Temes megyei magyarság tevékeny 
képviselői kihasználták az alkalmat és a Temesvári 
Művelődési Ház égisze alatt magyar kórust alapítottak.

Hagyományt elevenítettek fel ezzel, hisz Temesvá
ron már több mint száz évvel korábban is léteztek 
magyar dalegyletek, világi és egyházi kórusok. A két 
világháború között pedig a város minden kerületében 
működött egy vagy több magyar dalárda.

Az új kórus elnevezése körül nem volt sok vita. Itt, 
a temesi tájakon — Nagyszentmiklóson — született a 
világhírűvé vált zenész, zeneszerző és népdalgyűjtő 
Bartók Béla. Az ő nevét bevallottan azzal az elképze
léssel vette föl az énekkar, hogy nyomdokaiban sze
rezzen magának elismerést. Á célkitűzések között 
eleve szerepelt az a mai napig híven betartott követel
mény, hogy állandóan műsorukon tartsák Bartók mű
veit, az á lta la  fe lka ro lt népzenét, énekeljenek 
népdalfeldolgozásokat, továbbá hogy folyamatosan 
bemutassák, népszerűsítsék, nemzetiségi hovatarto
zásuktól függetlenül, a bánsági zeneszerzők vokális 
műveit.

A Bartók vegyeskar próbái 1971. február 15-én 
kezdődtek el. Ezt a dátumot tekintjük a megalakulás 
időpontjának. A Temesvári Művelődési Ház vezetői 
azonban kezdettől fogva mostohagyermekként kezel
ték a kórust. Nem biztosítottak állandó próbatermet 
sem. A dalosok hol itt, hol ott kényszerültek összegyűl
ni, s a próbák rendszertelensége, ez az igazság, az 
előadások színvonalán is éreztette hatását. Emiatt és 
más okokból is, nagy volt a lemorzsolódás az évek 
folyamán. De a tagság zöme kitartott. A mai napig nem

egy alapító tag énekel még a vegyeskarban. Aki ma
radt, aki újonnan jött, az annak a hallgatólagos tuda
tában vállalta a részvételt, hogy az egyetlen temesvári 
magyar kórusban való éneklés a beolvasztás, a ho- 
mogenizálás elleni tiltakozásnak, sőt tüntetésnek az 
egyik formája.

A tagság különböző társadalmi rétegekből került ki: 
háziasszonyoktól, szakmunkásoktól a hivatalnokokig, 
tanítóktól a tanárokig. A két évtized folyamán három 
karmestere volt a kórusnak. Teleki László, mint alapító 
karnagy, két éven át irányította a magyar vegyeskar 
tevékenységét, határozta meg műsorrendjét. Tőle 
1973-ban vette át a stafétabotot Csizmarik László 
zenetanár, aki aztán tizenhat éven át állt a karmesteri 
dobogón. Az ő neve végképp elválaszthatatlan a Bar
tók Béla kórus tevékenységétől. Helytállása a Ceau- 
sescu-korszakban már-már önmagában véve is 
hőstettnek számított, halálával pedig csak megfénye- 
sedett az aurája. A diktatúra ellen 1989. december 
17-én fellázadt Temesvár első hősi halottjai közé tar
tozik. A helybeli magyarság benne gyászolja legneve
sebb áldozatul esett fiát. Holttestét annak idején 
eltüntették és azóta sem került elő. így csupán feled
hetetlen emléke előtt tiszteleghetünk a kegyelet virá
gaival.

Az elejtett karmesteri pálcát Elekes András tanár, a 
kórus régi, lelkes tagja emelte fel. Vezetésével kifor
rott, színvonalas együttesként működik az énekkar. S 
most már, a Bartók Béla magyar tannyelvű Líceum 
jóvoltából, állandó otthona is van.

Reménykedhetünk benne, hogy az elkövetkező 
esztendőkben fejlődése töretlen marad és megfiata
lodva képes lesz ismételten megújulni. A mostani 
tagság hálával gondol mindazokra, akik a múltba 
süllyedő két évtized alatt hozzájárultak a kórus fenn
maradásához és sikereihez. Szeretnénk hinni, hogy a 
fennállás majdani 25. évfordulója örömteli eseménye 
lesz Temesvárnak.
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