
Alakját, rendhagyó életvitelét Jávor 
Béla örökítette meg 1943-ban. „Búto
rozatlanul bérelte a szobát, s ő maga 
rendezte be. Az ágy: két cukrosláda, 
amelyekre három szál deszkát fekte
tett, s néhány pokróccal, vánkossal 
hevenyészett rá vackot magának. Az 
asztal egy nagyobbacska lada, rajta 
elképzelhetetlen zűrzavarban millió

festőszerszám, ecsetek, tégelyek, 
üvegcsék, ceruzák, színes kréták... 
Sztélék Norbert munkái nem sokáig 
raktározódnak »műtermében«. A ta
vaszi képeket megveszik tőle nyá
ron, a nyáriakat ősszel, s a legdúsabb 
termésből, az ősziből is alig marad 
már valami." Beszélgetnek. A ripor
ter még hozzáfűzi: „Franciás elmés

ségű szellem." (Magyar Lapok, 1943- 
febr.24.)

Kegyeletes kezek helyeztek egy 
szerű faragott keresztet sírjára z. 
nagybányai római katolikus temető
ben: „Itt nyugszik Sztélék Norbert 
festőművész."

MURÁDINJENC

Kórusaink történetéből

BENEDEK KÁLMÁN KÉT ÉNEKKAFIA
A fiatalabb nemzedék Benedek Kál

mánt elsősorban orgonaművészként is
meri. Az idősebbek emlékezetében még 
elevenen él a fiatal kóruskarmester képe 
is, aki a Református Teológia férfikarával 
járta az országot és népszerűsítette az új 
magyar énekkari irodalom időtálló érté
keit. Igazi művészetért rajongó zeneked
velők elismerését, de szárnyaló művészi 
álmok szertefoszlását is elkönyvelő életé
nek rövid szakaszát tölti ki a kórus, hi
szen az 1936 és 1954 közötti évek 
majdnem félévtizednyi katonáskodást és 
hadifogságot is tartogatott számára.

Hogyan lett a hangszeres pályán — 
zongoristaként — szépen induló muzsi
kus kóruskarmesterré?

Bukaresti, majd kolozsvári tanul
mányi évek után a sepsiszentgyörgyi Mi- 
kó-kollégium helyettes tanárát 1936-ban 
ismét Kolozsvárt találjuk s ekkor kerül 
közvetlen kapcsolatba az énekkari művé
szettel. A Református Teológia ének- és 
zenetanára — a fennebb említett megsza
kítással egy esztendő híján negyedszáza
dig végzi fiatalos lendülettel, 
ügyszeretettel ezt a hivatásos munkát. 
Megalakítja a Teológia énekkarát, melyet 
hamarosan országos hírnévre emel s ez
zel az együttessel énekelteti a modem 
magyar egyházi és világi zeneirodalom 
javat. 1938-ban, egy Bartók—Kodály- 
hangverseny keretében mutatkozik be 
együttesével Kolozsvárt, s ez az indulás 
akár szimbolikusnak is tekinthető továb
bi karmesteri útját illetőleg.

1939 március-áprilisában első kőrút
jára indul a kórus. Brassó, Sepsiszent- 
györgy és Nagyenyed után Kolozsvárt 
zárul a turné május 20-án. Hangver
senyeik előtt László Dezső, a későbbi ko
lozsvári paróchus lelkész-esperes mond 
bevezetőt, méltatva a modern magyar ze
nét és az énekkar vállalkozását. Műsoruk 
újszerűsége Sepsiszentgyörgyön és Nagy- 
enyeden neves sajtóvitát indít el, a tanul
ságokat Bereczky Sándor összegezi — 
Kolozsvárt. A Romániai Magyar Dalos
szövetség műsorpolitikája hosszú időre 
megrekedt az utóromantika perifériájá
ról táplálkozó liedertafeles stílus szintjén. 
A harmincas évek elején — pontosabban: 
már 1929-ben—fokozatosan jelentkezett 
a modern magyar zene iránti érdeklődés. 
Adyt idézve „Új harcok, új szemek kacag
nak az égre/ Új szelek nyögetik az ős

magyar fákat" és hamarosan a romániai 
magyar kóruskultúrában is megszülettek 
„ az új magyar csodák": Csíkszeredán Do
mokos Pál Péter, Marosvásárhelyen 
Nagy István, Nagyenyeden Szabó Géza, 
Székelyudvarhelyen Kiss Elek, Kolozs
várt Kotsis M. Cecilia, S.Czeglédy Emma, 
Ütő Lajos, Szánthó Béla — és az elsők 
között éppen Benedek Kálmán az egyik 
oszlopos tagja az új zenéért lelkesedő ze
netanár-csoportnak.

1942 elején Benedek Kálmán bemu
tatkozik másik kolozsvári együttesével, 
az Egyetemi Énekkarral. Ezt követően 
többek között Szegeden és Budapesten 
léptek fel, műsorukat a budapesti rádió is 
közvetítette. Ilyen sikerek után nem meg
lepő, hogy Zsizsmann Rezsőnek, a Szent 
Mihály-templom és Magyar Zenekon
zervatórium karmesterének tragikus ha
lála után a jó hírnévnek örvendő 
Kolozsvári Iparos Egylet Benedek Kál
mánt szerette volna megnyerni dirigen
sének. Éppen mert mar két együttes 
munkáját irányította, a megtisztelő felké
résnek nem tehetett eleget.

1943- ban több alkalommal is szere
pelt hol egyik, hol másik kórusával — 
februári önálló hangverseny után márci
usban két másik egyetemi kórussal szó
laltattak közös műsort: a budapesti és a 
szegedivel, előbbit Csenki Imre, az utób
bit pedig Kertész Lajos vezette.

1944- ben fellépnekBudapesten, meg
hívást kapnak Olasz-, Franciaországba és 
Norvégiába; a karmester váratlan kato
nai behívása s a háborús körülmények 
miatt azonban már nem kerül sor újabb 
körútra.

A hadifogságból való hazatérés után, 
1954-ben újabb hangversenykörútra vál
lalkozott a Teológia férfikarával. Ezúttal 
tizennégy helységet keresnek fel — Bras
sót, Sepsiszentgyörgyöt, de útba ejtik Bu
karestet, Nagyszebeni, Dést, Zsibót, 
Zilahot. Bukaresti szereplésükre való te
kintettel műsorukat Dima-liturgiával bő
vítették. E turnét két kolozsvári fellépés 
keretezi: indulás előtt a Teológia díszter
mében, hazatérés után az alsóvárosi 
templomban hangzik el a Janus-arcú mű
sor — a kórusszámok mellett Benedek 
Kálmán Bach-, Reger-, Vidor- és saját mű
veket orgonái. Az utolsó szereplés ünne
pélyén Vásárhelyi János püspök mondja 
a záróbeszédet, Benedek Kálmán pedig
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ezzel a vezényléssel búcsúzik a kóruskar-j 
mesteri tevékenységtől.

Megmaradt műsorai és a sajtó-vissz
hang alapján összeállítható a két kórus?, 
szép repertoárja; mely Ádám Jenő (Bala- 
ton-somogyi nóták), Bárdos Lajos (Széles? 
a Duna), Farkas Ferenc, Halmos László (A, 
97. zsoltár, Az Isten harsonája, Hat ma
gyar parasztdal), Kodály (Akik mindig el
késnek, A 150. genfi zsoltár, Cú, föll 
lovam, Esti dal, Forr a világ, Huszt, Kará- 
di nóták, Norvég leányok), Lassus, Palest
rina, Molnár Antal (A kaposi kanális),, 
Vikár Sándor (Szeretlek, Uram), Viski Já
nos (Fohászkodás) műveiből ölelt fel.

A Benedek Kálmán vezette két ének
kar eredményeiről szóló sajtóbeszámo
lók helyett ezúttal az Egyetemi Énekkar 
egyik tagjának vallomásából idézünk —- 
a kilencedik évtizedbe nemrégen átlépett 
karvezető kicsit megkésett köszöntésére: 
„Mi joghallgatók is ott voltunk 1939 már
ciusában a magyar egyetemisták Bar
tók—Kodály estjén a sétatéri színházban, 
ahol minden jól ment volna, csak éppen 
a közönség volt nagyon csekély — írja 
Kovács István. Az volt az érzésünk, ma
gunknak énekelünk... Aztán emlékszem 
Kodály nagyszerű Berzsenyi-kánonját 
(Forr a világ) a terem különböző része
iben elhelyezett kórusok énekelték (ezt 
Domokos Pál Péter vezényelte, B.A.). 
Nagy élményt jelentett nekünk ez az est, 
egyfajta vallani és vállalni kiállást, min
denképpen tettet."

BENKŐ ANDRÁS
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