
Kórusaink történetéből

ZÁGONI DALKÖR
Története viszonylag jól ismert. Először Szőts Albert 

dalkör-elnök írta meg 1934-ig, azután Beke Dénes 
összegezte államvizsga-dolgozat formájában (19791. A 
kórus századik évfordulójának igazolására Domokos 
Dezső m utatta be fejlődését az akkori hivatalos köze
geknek (1881), Klára Barna pedig a község m onográ
fiáját ta r ta lm a z ó  fo k o za ti d o lg o z a tá n a k  egy ik  
fejezeteként illesztette be (1982). A helybeli református 
parókia példam utató  gondossággaf őrizte meg az 
énekkar dokum entum ait és bocsátotta készségesen a 
kutatók rendelkezésére. H aad  em lítsük meg, hogy 
gazdag anyag látott napvilágot az időszaki sajtóban is; 
többek között V. Baksa Mária, Barabás Sándor, Béres 
Katalin, Bogdán László, Czegő Zoltán, Darótzi Ferenc, 
Domokos Géza, Farkas Árpád,, László Attila, Magyari 
Lajos, Nemes Levente, Ősz E. Péter, Sylvester Lajos, 
Znorovszky Attila tollából. E nagyfokú érdeklődést 
indokolta az is, hogy Zágonban az énekkar mellett 
földmíves zenekar, illetőleg fúvós zenekar, egy adott 
pillanatban héttagú szórakoztató falusi hangszeres 
csoport vonta magára a figyelmet, nem szólva a szin
tén régi hagyom ányokra visszatekintő iskolai ének
karról (első szereplésére 1859 júliusában került sor), s 
az 1971-től kezdve m űködő M ikes K elem en M űvelő
dési Egyesület sokágú tevékenységéről.

A zágoni énekkar múltja, előzményei a 19. század 
hat-hetedik évtizedéig nyúlik vissza. Áz útegyengetők 
közül elsősorban Demeter Sámuel ref. lelkészt es Bartalis 
János r. kát. kántortanítót emelik ki a források. A Dalkör 
színrelépését alkalmi szereplések előzték meg (pl. a Gál 
Antal által irányított Nőegyleti Együttes 1872-ben). A 
zágoni pedagógusoknak is megvolt a m aguk külön, me- 

. gyei viszonylatDan is értékelt enekegyüttese (Tanítótes- 
tuleti Dalkör). S mindezek mellé az 1881—82-es iskolai 
évben rövidéletű Ifjúsági Dalkört is létrehoztak.

Maga a Zágoni D alkör 1881-ben alakult. A kezdeti 
szakaszban helybeli szereplésekre vállalkozott — 
templomban, egyházi és hazafias ünnepeken, temeté
seken (a halottas háznál és a sírnál) szólaltattak meg 
az alkalomhoz illő darabokat. 1887-ben Nagy Imre 
újjászervezte az énekkart, s valószínűleg ezzel magya
rázható, hogy régebbi források ezt tekintik alapítás
nak. 1896-ban veg y esk arrá  b ő v ü lt a férfikar, a 
következő évben zászlót avatott, egyben m egünnepel
te egyévtizedes (!) fennállását is. A lapszabályuk 
egyénként 1887-ből ismert.

Korai szerepléseik közül kiemelkedik az 1897. m ár
cius 15-i ünnepély — a Szózattal, Verdi Nabucco c. 
operájából vett m utatós kórussal — , valam int az 1902- 
es Kossuth-ünnepély (a zenekarral közösen előadott 
Kossuth-nótával). Az első világháború és az azt köve
tő évek jelentették a második válságos időszakot: kar
mesterüket behívták katonai szolgálatra, a kórustagok 
közül ötön haltak hősi halált különböző harctereken.

Hosszabb szünet után 1921-ben jelentkezett a Dal
kör önálló műsorral. Ugyanabban az évben beléptek a 
frissen alakult Rom ániai M agyar D alosszövetseg tag
jainak sorába, s bekapcsolódtak az énekkari életbe. Az 
1925-ös marosvásárhelyi országos versenyen a férfikar 
az egyik első díjat nyerte el, az 1928-as segesvárin 
pedig ezüstserleggel jutalm azták teljesítményét. 1931- 

18 oen anyagi nehézségek miatt m aradtak el az országos

versenyről. E szereplések m űsorszám ait rendszerint 
otthon is megszólaltatták ünnepélyes hangulatban. A 
két országos szintű győzelem között ünnepelték 1927- 
ben negyvenéves (!) fennállásukat — kerületi diploma 
birtokában. Az országos versenyek bírálóbizottságá
nak értékeléséből érdemes idézni néhány sort: „Igen 
intelligens, jó vezetés alatt m űködő kar. A kötött Kar 
[Nemes Elemér: Petőfi-dalok] nehézségeivel könnyű
szerrel birkózott meg s annak tartalmát, intencióit a 
leghívebb kifejezéssel tolmácsolta. Hanganyaga igen 
jó. Intonálása biztos. Színezése igen jó, finom és gon 
dósán kidolgozott. Szöyegkiejtése kifogástalan, felfo
gása, tempói helyesek. Összhangjai tiszták. Kötött kar 
végén fél nanggal emelkedett. Teljesítménye m inden
képpen dicséretre méltó s őszinte, nagy hatást váltott 
ki. Kellő szorgalommal tanulva, s néhány jó vezető, 
hanggal való kiegészítés esetén a II. [felsőbb] csoport
ban is jól megállja a helyét. (I. versenydíj)"

A második világháború után új szakasz kezdődött 
a kórus életében. 1964-ben 80, 1970-ben közel 100 az 
énekkari tagok száma, és egyre jelentősebb szerepet 
töltenek be m ind Zágon, mind a megye életében: helyi 
szereplésektől országos verseny-fórumon találjuk is
mét az együttest. Kiemelkedőbb teljesítményeik közül 
megemlíthető az 1964 februári helyi fellépés; 1966 no
vemberében fennállásuk 80. évfordulóján ünnepi m ű
sor keretében tüntették ki a Kulturális Érdemrend II. 
fokozatával az énekkart, III.-kai karmesterét. A hetve
nes évek a kimagasló teljesítmények időszaka. Ekkor 
szervezik meg a Zágoni K órustalálkozókat, s állandó
sítják ezeket; 1982-ig tizennégy ilyen találkozóra ke
rült sor — 10—17 énakkar részvételével. Az elsőn 
Kovászna megyei énekkarok sorakoztak fel (Bárót, 
Bodok, Bodzaforduló, Csemáton, Illyefalva, Kovászna 
— két kórussal is —, Sepsiszentgyörgy Szitabodza, 
Vargyas). Később egyre népszerűbbé vált a találkozó, 
újabb megyei énekkarok csatlakoztak (Bereck, Gelen- 
ce, Kézdipolyán, Ozsdola, Papok, Szentlélek, Tamás
falva, Zabola), bekapcsolódtak  m ás m egyéből is 
(Marosvásárhely, Csíkszereda, Vidombák). Az akkori 
viszonyok között e találkozók igen értékes tapasz
talatcsere színhelyévé váltak.

A közelebbi és távolabbi énekkarokkal való kapcso
lat kiépítése jóval korábban kezdődött, hiszen a mil
lenniumi kiránduláson résztvevő Nagy Imre 16— 17 
kórustaggal a Történelmi Csarnok előtt adott elő ének
számokat. A m ezőtúriak 1896-ban, a lugosiak 1904- 
ben hívták meg a dalkört zászlószentelésre. A két 
v ilágháború között Csom akőrösön, Kom m andón, 
Kézdivásárhelyt, Nagyborosnyón, Zabolán szerepel
tek. A második világháború után felelevenítették kap
cso lataikat, s B álványosfürdőn, F ortyogófürdőn , 
Csernátonban, Papokon, Vájná falván énekeltek. Ver
senyzőkként keresték fel Brassót, Segesvárt, N agybá
nyát (ez országos szakaszt jelentett), Marosvásárhelyt. 
Felköszöntöttek a 90 éves székelyudvarhelyi férfikart, 
a 100 éves Baróti Dalárdát s az Álmási Énekkart. Kó
rustalálkozóra utaztak Csíkszeredába, közös műsort 
szólaltattak meg a Nagyborosnyói Dalkarral. Legy- 
gyakrabban mégis Kovásznán, Kézdivásárhelyen és 
Sepsiszentgyörgyön fordultak meg. Az elsőhöz az 
1911-es zászlószentelés, több ünnepi műsorba való 
bekapcsolódás, rajoni verseny I., tarományi verseny
III. dija fűződik; a m ásodikhoz Gábor Áron szobrának 
felavatásán való közrem űködés magasztos hangulata 
és jó  néhány szereplés, a harm adikhoz az 1927-es ke
rületi diploma, a felszázados Székely Nemzeti M úze
um köszöntése (1929), a félszázados férfikar együttes



ünneplése (1972) s néhány hivatalos 
meghívás — köztük az 1978-as tévé
szereplés emléke sorakozik fel.

R epertoárjuk u g y a n a z o k a t a 
darbokat ölelte fel, melyekkel a ko
rabeli együtteseknél találkozunk 
— Festetich, Them , Gaál, Végler és 
mások. A két világháború között a 
Dalosszövetség áltál népszerűsí
tett erdélyi szerzők m űvei kerültek 
előtérbe (Delly Szabó Géza, Seprő- 
di János eredeti népdalfeldolgozá
sai, Metz Albert, Nemes Elemér, 
Veress Gábor darabjai). Ennek az 
időszaknak a végén jelent meg m ű
soraikon a m odem  m agyar kórusi
rodalom Adám Jenő, Bárdos Lajos, 
Kodály Zoltán révén. A hetedik év
tizedben a romániai magyar szerzők 
közül Márkos Albert, Kozma Má
tyás, Birtalan József egy-két művét 
tűzték műsorukra. Az évtizedek fo
lyamán az egyetemes zeneiroda
lom ból H ass le r, M o za rt, 
B eethoven, Schubert, M endels
sohn — s m int láttuk — Verdi neve

bukkant fel. A román énekkari iro
dalmat Porumbescu, Béna, Grigo- 
riu , Lerescu és N eagu darabjai 
képviselték. Két m űsorukat eleve
nítjük fel a következőkben: az első 
a segesvári versenyen díjazott fér
fikaré (1929), a másik a centenáris 
vegyeskórusé (1981):

X Jelige

Them: D alünnepen
Veress: Székely népdalok
Seprődi: M olnár A nna
Schmöltzer: Az erdő alkonya
Delly Szabó: H at népdal
Seprődi: Székely dalok
Grigoriu: Népünk...
Márkos: Este későn
Béna: La fäntänä
Birtalan: Két ú t van előttem
Bárdos: Tréfás házasító
Lányi: Szülőföldem
£oima: Te cánt...

Az együttes sikereinek egyik tit
ka, hogy több karmesterrel hosz- 
szabb időn át dolgozhatott: Nagy 
Im re  (1881— 1911), K iss Lajos 
(1911— 1942) és Domokos Dezső 
(1946— 1949, 1961— 1982 ?) együt
tes tevékenysége három emberöl
tőt ölel fel. Ehhez képest átmeneti 
jellegű Csórja Gyula (1943), Szé
kely István (1945— 1946), Kozma 
Lajos (1949— 1952) és Bitai Jenő 
(1952— 1961) m unkálkodása . A 
c e n te n á r is  ü n n e p s é g e k  id e 
jén /u tán  a gyerm ekkórust irányító 
Balogh Margit kapcsolódott be a 
felnőttekkel való karvezetői tevé
kenységbe.

Reméljük, hogy a Zágoni Kórus 
a mai élet- és művelődési körül
m én y ek  k ö z ö tt is m eg ta lá lja  
hosszas és gazdag m unkálkodása 
folytatásának lehetőségeit, példája 
továbbra is serkentőleg fog hatni 
fiatalabb énekkarainkra is.

BENKO ANDRAS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A BESZTERCE, DIASZPÓRA, JULIANUS és KALLÓS szórványalapítvány pályázatot hirdet az erdé

lyi, óromániai és m oldvai m agyar szórványok múltját, helyzetét és életét bem utató, rögzítő írásokra, 
tanulm ányokra és videofilmekre a következő négy témakörben:

1. Tudom ányos témák: Szórványközösségek, szórványvidékek, egy szórványfalu vagy szigetfalu vagy 
falvak múltjának, történelmének, műértékeinek vagy műemlékeinek m onografikus midolgozása vagy 
részlettanulm ányozása. A szórványok területéről bármilyen jellegű szociológiai, szociográfiai, m űvé
szettörténeti, néprajzi, demográfiai felmérés. Már teljesen felszámolódott közösségek tárgyi emléke, 
emlékezete. Etnikai folyamatok, kölcsönhatások, az együttélés elemzése. Mélyinterjúk, emlélorások egy 
etnikai kisközösség vagy nagyobb tájegység elfogyásáról, felszámolódásáról, utolsó tanúiról. Sors es 
pályaképek jeles személyiségekről, a szórványterületen élő arisztokrácia felszámolásáról és felszámoló
dásáról. Képekkel, dokum entum okkal.

2. D okum etum film ek: A fentebb felsorolt tém áknak bármilyen jellegű képi feldolgozása, megközelí
tése, rögzítése maximálisan 30 perces rövidfilmen.

3. G azdasági témák: Szórványközösségek, szigetfalvak vagy nagyobb tájegységek gazdasági fejlesz
tési terveinek kidolgozása. Részletes tervek a helyi erőforrások (pl. mezőgazdaság, háziipar, bedolgozó
ipar) kihasználására, fejlesztésére.

4. Építő irodalom : Egyszerű nyelven írott ismeretterjesztő és lelkigondozó füzetek, egyrészt a keresz
tény nevelés, bibliaismertetés, léleképítés területén katolikus vagy protestáns vallásúak számára, más
részt a m agyarságtudatot fejlesztő és megőrző történelmi munkák.

Szépirodalm i m ukákat nem  fogadunk el.
A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: Vetési László, 3400 Kolozsvár, December 22 sugárút 37 

szám.
A beérkezett m unkákat a négy alapítvány vezetőségéből és szakemberekből alakuló bizottság fogja 

elbírálni. M indenik témakörben külön történik a díjazás. A legjobbnak ítélt m unkákat önálló vagy 
gyűjteményes kötetekben szeretnénk megjelentetni, idehaza vagy külföldön. A középiskolás diákok 
pályam unkáit külön díjazzuk.

Á pályázatok beküldésének határideje 1993. szeptember 15.
A díjazás m idegyik  tém akörben forin tban történik: I. díjak 5.000, II. díjak 3.000, III. díjak 2.000 Ft.
Más pályázatokra benyújtott m unkákat nem fogadunk el. A bírálóbizottság fenntartja annak a jogát, 

hogy adott esetben eldöntse: a beérkező m unkák közül mi tekinthető szórványtémájúnak.

A BESZTERCE, DIASZPÓRA, JULIANUS és KALLÓS ALAPÍTVÁNYOK KURATÓRIUMAI
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