
KÓRUSKULTÚRÁNK JELENE
1.1. Énekkaraink 1867 óta illeszkedtek be a kórusok 

— akkori elnevezéssel a dalárdák — szervezett 
közösségébe. Abban az évben alakult meg ugyanis Ara
don az Országos Magyar Daláregyesület, melynek több 
erdélyi énekkar is tagja lett. Ezek közül a jelentősebbek 
részt vettek az országos versenyeken, és egyikük- 
másikuk kiemelkedő szereplését díjazta is a versenybi
zottság. Országos zenei sajtóorgánum tájékoztatta a 
tagegyesületeket az őket érintő kérdésekről (Magyar 
Dal- és Zeneközlöny és folytatása, a Magyar Dal).

Az első világháború után ez a keret az itteni ének
karok számára idejét múlta, és 1921. november 13-án 
Brassóban harminc énekkar kiküldöttje létrehozta a 
Romániai Magyar Dalosszövetséget, mely országos 
keretbe tömörítette az énekkarok jelentős csoportját. 
Saját szaklappal rendelkezett (Magyar Dal, majd az 
évenként megjelentetett Értesítő). Számos kerületi és 
hat országos versenyt rendezett az egyesületek lelkes 
részvételével — az utolsót 1938-ban.

A második világháborút követő idő döntő fordulat 
elé állította kórusainkat is. 1946-ban átalakult a 
Dalosszövetség, 1948-ban felvette a Bartók Béla Dalos
szövetség elnevezést és ezzel az európai klasszikus és 
a modern magyar zeneirodalom népszerűsítésére 
kötelezte el magát. Ez a szervezet azonban tiszavirág
életűnek bizonyult: a Magyar Népi Szövetség (mely
nek égisze a la tt m űködött) felszám olásával a 
Dalosszövetség is megszűnt létezni.

Mindhárom szövetség, illetőleg egyesület hivata
losan jóváhagyott alapszabály szerint fejtette ki

tevékenységét, gond o sk o d o tt karm esterek  
képzéséről-továbbképzéséről, a tagegyesületek 
munkálkodását kottakiadással mozdította elő.

1.2. Az 1949-ben megszűnt Dalosszövetség helyébe 
nem jött létre a magyar énekkarok fejlődését biztosító 
újabb keret. Szerveződtek ugyan énekkarok a 
művelődési otthonok keretében, ezek azonban a mo
nopol helyzetben lévő állami közművelődési struk
túrának alárendelt együttesek voltak, a többségben 
magyar lakosságú megyék kivételével román zenei
közművelődési irányítók alá rendelve, s a hetvenes 
évektől szervezett „Megénekliink Románia Fesztivál" 
keretében egyre inkább kirakatszerepre kárhoztatva 
azt a néhány ún. népi, illetőleg szakszervezeti, üzemi 
együttest, amely még folytatni tudta egyre jobban 
szűkülő tevékenységét.

Hosszú éveken át a Művelődési Útmutató, majd a 
Művelődés támogatta a karmesterek elméleti képzését 
néhány tanfolyamon (Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Árkos). A tartományi s még inkább az országos 
versenyekre alig néhány magyar énekkar jutott el (pl. 
a Kolozs m egyei Kisbács, kolozsvári Dermata, 
Csíkszereda, Szászcsávás). A Művelődés felszámolása 
— a C intarea Rom ániei cím ű folyóiratba való 
beépítése — után néhány oldalas terjedelme már nem 
tudta betölteni korábbi szerepét.

1.3. Az 1989 decemberi fordulat után a romániai 
magyar kóruséletben is elkezdődött az önszerveződés 
időszaka. Előbb létrejött a Kolozsvári Zenetársaság, 
majd 1990 januárjában a Romániai Magyar Zenetár-
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saság, melynek egyik alosztálya célul tűzte ki a 
kóruskultúra korszerű összefogását, irányítását. 
Különböző nehézségek miatt azonban a kórusmunka 
ebben a keretben nem tudott kibontakozni, megrekedt 
kísérleti szinten. Viszont helyi kezdeményezésre sorra 
alakultak meg az egyházi és világi énekkarok, s ren
dezvények, ünnepalkalmak során tanúsították a hazai 
magyar kóruskultúra feltámadását. Közben 1990-ben 
létrejött a Közép-erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület (KEMKE), melynek alapszabályzata már 

. előírta az énekkarok, népi és modern dalegyesületek, 
valamint a zenekari tevékenység felkarolását (3a, 3b 
pontja). Végül 1991. május 20-án Brassóban újjáalakult 
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, mely az 
ön tevékenyen  a lak u lt helyi közm űvelődési 
egyesületeket, együtteseket tömörítette, s felismerte a 
több mint egy évszázados kórusmozgalom mozgósító 
szerepét, az alapszabályokban szintén megfogalmazta 
az énekkari tevékenység támogatásának fontosságát 
(Alapszabály 14*, a- és b-pont), külön szakosztályt 
hozva létre számára.

Ebben a helyzetben történtek újabb kísérletek a 
dalosmozgalom átfogására. Ezek közül feltétlenül 
meg kell említenünk a marosvásárhelyi muzsikusok 
egy csoportjának még 1990 februárjában közzétett fel- 
h ívását a R om ániai M agyar D alosszövetség 
feltámasztására, noha kezdeményezésük akkor még 
pusztába kiáltott szó maradt.

1993-ban aztán  61 énekkarral m egalakult a 
Nyárádmenti Kórusszövetség, amely több sikeres 
kórustalálkozót is rendezett, s 1994 nyarán, a szovátai 
K órusnapokon (jún. 19—26) kísérletet tett egy 
országos N agy István  K órusszövetség 
m egalakítására. Ennek alapszabály-tervezete is 
elkészült, s azt a Szovátán megtartott XIII. Nyárád
menti Kórustalálkozó részvevői szentesítették volna, 
erre azonban nem került sor.

2. 1994. szept. 17-én Kolozsvárt viszont újjáalakult 
a Romániai Magyar Dalosszövetség. Közgyűlésén, 

' melyet az RMDSZ közreműködésével az EMKE 
készített elő, az elfogadott Alapszabályzat megfogal
mazza a bevezetőben említett, immár történelmi jelen

tőségű egyesületekhez való viszonyát: felvállalta azok 
örökségének ápolását. A közgyűlésen megválasztott 
elnöki tanács:

Elnök: László Attila (Sepsiszentgyörgy);
Alelnök: Fejér Kálmán (Szatmár);
Kelemen Attila (Réty, Kovászna megye);
Ügyvezető titkár: Gáspár Attila (Zilah);
Művészeti titkár: Major László (Székelyudvarhely);
Jegyző: Kovács András (Marosvásárhely);
Könyv-, kottakiadás-, pénzügyek (=kincstáros): 

Székely Árpád (Kolozsvár).
A számvevő bizottság tagja Baksa Endre (Székely- 

keresztúr), Klára Mária (Brassó) és Nagy Ferenc (Csík
falva). Az új dalosszövetség tiszteletbeli elnöke a 
kóruséletból jól ismert és értékelt Guttman Mihány lett.

Amint látható, a szövetség vezetősége révén 
lényegében felöleli a rom ánia i m agyar zenei 
művelődési területeket is megkísérli a földrajzilag 
szétszórt központok tevékenységének összehan
golását. Új vonás, hogy a dalosszövetség lemondott 
eleve az állandó székhelyről — ez a mindenkori elnök 
lakhelyével azonos —, így a korábbi Kolozsvár—, il
letőleg Marosvásárhely-centrikusság elve/ gyakorlata 
természetesen elesett.

3. Az 1992-től évente kiosztott EMKE-díjak 
rendszerében helyet kapott a Nagy Istvánról el
nevezett díj is, mellyel az erdélyi, illetőleg a romániai 
magyar kóruskultúra igényes művelésében kifejtett 
tevékenységet jutalmazza. Eddig három kiváló ének
karunk és jeles karm esterünk részesült e meg
tiszteltetésben:

1992 Vox Humana-kórus, Szilágyi Zsolt karmester 
(Sepsiszentgyörgy, laudáció: László Ferenc);

1993 Cantilena-kórus, Major László karmester 
(Székelyudvarhely, laudáció: Guttman Mihály);

1994 Psalmus-énekkar, Birtalanné Fogarassy Judit 
karmester (Marosvásárhely-Vártemplom, laudáció: 
Guttman Mihály).

Az 1994-i közgyűlés szervező bizottságának 
elképzelése szerint e három kitüntetett együttes lépett 
volna fel az újjáalakulást követő ünnepségen a Kolozs
vári Állami Magyar Opera és Színház termében, de
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betegség miatt a Vox Humana nem tudott szereplésre 
vállalkozni, s így a közönség csak a másik két európai 
színvonalon m egszólaltatott korszeréi m űsorban 
gyönyörködhetett.

4. Énekkaraink tevékenységének mindvégig egyik 
alapvető' kérdése volt a kottakiadás. Ebben az elmúlt 
fél évtizedben is segítséget nyújtott a Művelődés. Nép
dalfeldolgozások mellett (Birtalan József) elsősorban a 
korábban hiánycikket jelentő egyházi méíveket tett 
hozzáférhetővé Gáspár Attila, Kecskés Ernő, Kertész 
Gyula tollából (6 szerző 14 műve). Legjelentősebb volt 
azonban a 400. Palestrina évforduló alkalmából Hét 
himnuszának közzététele (1994/4—12. sz.).

A Romániai Magyar Zenetársaság a Művelődés
ben megjelent népdalfeldolgozások könyvészetével, 
illetőleg az I. Tordaszentlászlói Kórustalálkozón 
felkínált modern mélvekkel óhajtott segíteni szórvá
nyosan megjelent m űvek mellett a Bartók Béla 
Dalosszövetség kiadásában megjelent 10 kétszólaméi 
kórus és 3 kánon címéi füzettel.

1990-nel kezdődően — a le
hetőségekhez mérten — önálló 
füzetek is napvilágot láttak. El
sőkén t a B irtalan József 
szerkesztette Kórusfüzet a kán
torképző tanfolyam használatára 
(7 szerző 14 méíve). Ezt követte a 
Guttm an Mihály összeállította 
gyűjtemény az EMKE kiadásában 
(Adventtól újévig — 13 szerző 24 
méíve), va lam in t Búzás Pál 
közreméíködésével, a Kalotaszeg 
című folyóirat szerkesztőségének 
és a Romániai Magyar Zenetár
saságnak buzgolkodása révén 
kiadott füzet kalotaszegi nép
dalfeldolgozásokkal (5 szerző 22 
méíve). így az éij, itt megjelent 
zeneművek száma hetvennél több.

5. Szembetéínően gazdag a 
kórustalálkozók képe: úgyszólván 
egym ást érték a jubiláló, vagy 
újjáalakult kórusok önálló rendez
vényei, nem egyszer meghívott

vendégekkel. A kínálkozó új le
hetőségek kiaknázásában méívé- 
lődési szerveink  az egyházak 
hathatós segítségét élvezték, így az 
RMDSZ, az EMKE, az RMZ közre
m éíködésével /  sze rv ez ésév e l 
számos ünnepi hangulatban lezaj
lott kórustalálkozóra kerülhetett 
sor. Az 1990. május 6-án megren
dezett Jobbágyfalvi Kórustalál
kozótól 1995 februárjában Szat
márnémetiben elhangzott egyház
zenei rendezvényig harmincnál 
több ilyen találkozóra került sor. 
Ezek közül rendszeressé vált a 
Nyárádmenti Kórusok találkozója, 
a to rd aszen tlá sz ló i, a Zilahi 
Nemzetiségi Fesztivál stb. A részt
vevő énekkarok száma általában 
öt—hat és harminc közölt ingado
zott, de volt olyan is, melyre 47 

együttes megjelenését tervezték. Ezek a találkozók 
lem ond tak  a m ú lt v ersenysze llem ének  alkal
mazásáról, helyette az ünnepélyes tapasztalatcserét 
választották, és egyre igényesebb méísorfiizetekkel 
ajándékozták meg a fellépő együtteseket és zeneked
velő közönséget.

6. Kórusmozgalmunk figyelemre méltó új jelen
sége a testvérkapcsolatok kiépítése és ennek révén a 
kölcsönös vendégszereplések lebonyolítása. A jelen
ség érzékeltetésére csak néhány példát ragadunk ki:

a) a ceglédi Sztáray Mihály Énekkar és a Sármási 
Kórusé (1990);

b) a Cantemus kórus párizsi jelenléte (1991);
c) a Debreceni Kollégium Kántusának erdélyi 

körútja (1990);
d) a mérai énekkar és a Marosvásárhely- Gecse-ut- 

cai kórus hollandiai szereplése (1992);
e) a Tordaszentlászlói Női Kar pécsi, nagykőrösi 

szereplése (1994);

A szászcsávási veeyeskar
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f) öt erdélyi énekkar — Maros- 
vásárhely, Kolozsvár, Székely ud
varhely , N agyenyed, Zilah — 
jelenléte Debrecenben (1993);

g) a veszprémi, a váci énekkar, 
m int a Vox H um ana vendége 
(1993);

h) Szovákiai Tanítók Énekkara 
és a Debreceni Orvosi Fakultás 
Kórusa a Tordaszentlászlói Talál
kozón stb.

7. Z enetanár- és tan ítókép
zésünknek a nyolcvanas években 
bekövetkezett válsága égető sür
gősséggel vetette fel a karmes
terképzés és -továbbképzés kérdését.
A kolozsvári főiskolán kialakult Nagy 
István-szellemet a hatvanas évek 
közepétől elsősorban a marosvásár
helyi Pedagógiai Főiskola vitte 
tovább. Ehhez járult a hetvenes 
években az I—II. magas színvona
lú Árkosi Tanfolyam. Ez az alap jelentette és jelenti a 
továbbképzés biztosítékát. 1991-ben megindult a ma
rosvásárhelyi ökumenikus kántor-tanítói főiskola, de 
addig is, míg hatása érezhetővé válik kórusaink 
munkájában, azonnali támogatást nyújtott az 1990- 
ben alakult Háromszéki Mikes Kelemen Művelődési 
Egyesület, mely a diktatúra utolsó szakaszában 
derékba tört árkosi örökséget felelevenítve, két tan
folyam szervezésével, elméleti és gyakorlati síkon 
karolta fel a karvezetők tevékenységét, munkájuk 
színvonalának emelését (1991. szept. 2—8, 1992. aug. 
30 — szept. 5). A tovább-lépést most már a Romániai 
Magyar Dalosszövetség léte és szervező munkája 
biztosítja.

8. 1992-től kezdve a Szilágy Megyei Művelődési 
Felügyelőség és a Szilágy Társaság, az EMKE és az 
RMZ tám ogatásával egyházzenei zeneszerző
versenyt szervez. Orgona-, zongora-, vagy gitárkísére- 
tes dal mellett gyermek-, felnőtt egynemű és vegyes

karok számára megírt művekkel való részvételt szorgal
maz, és műfajonként/kategóriánként három-három 
művet díjaz. Az utolsó versenyen hazai szerzők mellett 
magyarországiak is jelentkeztek. Ezűttal a meghirdetett 
díjak mellett külön jutalmakról is gondoskodott a 
szervezőbizottság. Az értékesebb alkotások bizonnyal 
helyet kapnak majd énekkaraink műsorában.

9. A romániai magyar kóruskultúra története csak 
részben van feldolgozva. A két világháború közli 
Dalosszövetség bekérte ugyan tagegyesületeinek 
történetét, ebből az anyagból azonban igen kevés 
jelent meg nyomtatásban. Később Kakassy Endre a 
M űvelődés hasábjain néhány régi kórus életét- 
munkásságát ismertette. E kezdeményezések nyomán 
az utóbbi fél évtizedben mintegy harminc énekkar 
történetét vázoltuk fel. Boldizsár Zeyk Imre kalota
szegieket mutatott be, Benkő András fejlődéstörténeti 
alapon sorakoztatott fel énekkarokat (1837 és 1882 
között alakultakat). Korábbi tapasztalatai alapján 

(önálló monográfiát vetett papírra 
a romániai énekkarok egy csoport
járól) — kapcsolódott be K. Kiss 
Ferenc, valamivel később pedig 
Biró Donát és Vetési Sándor egé
szítette ki az anyagot. Ezeknek az 
írásoknak részben a Művelődés, 
ré szb en  p ed ig  a K alo taszeg  
biztosított helyet. László Attila a 
sepsiszentgyörgyi Cantemus fér
fikar történetét jelentette meg 
füzetében. Néhány énekkar egy- 
egy műsorfüzetben szánt helyei 
az együttes életéből vett fontos 
adatoknak (Réty, Nyárád-Együt- 
tes stb.).

10. Az ifjúsági kóruskultúrának 
különös jelentősége van a jövő 
szem pontjábó l. K özépiskolai 
rendszerünk kiépítésének folya
matában 1990 után máris figye
lem re m éltó eredm ényekkel 
jelentkezett egyik-másik ifjúsági 
énekkar. A Báthory-Líceum ének-

Szatmárnémeti RMDSZ, Szatmárnémeti MADISZ 
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kara ezekben az években építette ki kapcsolatait a 
szombathelyi Orchidea-kórussal, maga is fellépett 
nemcsak Szombathelyen, hanem Veszprémben is. A 
kolozsvári Református Kollégium vegyeskara Debre
cenben, Nagykőrösön és Amerikában aratott szép si
kert. A Zilahi Wesselényi Leánykar szilágysági turnéi 
mellett ismertté vált egész sor nagyvárosunkban 
kórustalálkozón, úgyszintén néhány magyarországi 
fórumon, Lengyelországban. A székelyudvarhelyi 
Benedek Elek T an ítóképző  C am erata-kórusa 
Stájerországban lépett fel körútjainak állomásain. 
Ebbe a folyamatba bekapcsolódott felsőfokú ok
tatásunk is. Önálló hangversenyen mutatkozott be a 
marosvásárhelyi Ökumenikus Kántortanítói Főiskola 
kórusa, a Protestáns Teológia vegyeskara tizenhét 
művel barangolta be a Székelyföldet, itthon pedig 
vokálszimfonikus alkotás megszólaltatására is vál
lalkozott — a helybeli Filharmónia művészeinek 
közreműködésével.

Mi, többek között a sárospataki Református Gim
názium énekkarát, a szombathelyi leánykórust, a más 
vonatkozásban említett debreceni Kántust, a debre
ceni Orvostudományi Egyetem vegyeskarát, a szeg
halmi általános iskola gyermekkarát hallottuk. Iskolai 
énekkari kultúránkról hozzávetőleges átfogó képet a 
karácsonyfalvi, illetőleg a szovátai felvonulás nyújtott 
(1992,1994). Debrecen mellett Nagyvárad, Kolozsvár, 
Marosvásárhely és Székelyudvarhely ifjúsági ének

Vox Humana. Sepsiszentgyörgy
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karai az 1992-ben megrendezett VIII. Nemzetközi 
Tanító- és Óvónőképző Főiskolák Zenei Táborának 
hangversenyein mérhették fel helyüket a közép
európai zenekultúrában.

11. Énekkaraink tevékenysége szerves része 
művelődési életünknek, hiszen önálló szerepléseik 
mellett bekapcsolódnak szűkebb vagy távolabbi 
régiók életébe is. Ennek érzékeltetésére szintén csak 
néhány példát említünk: a Torda környéki énekkarok 
a mészkői Balázs Ferenc-ünnepséget színezték, a Sze- 
merjai Dalárda sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeum kiállításán szerepelt, a nagybányai énekkar 
a Rákóczi-napok szatmárnémeti ünnepségeinek han
gulatát emelte, a Nagyvárad-Réti Énekkar a Varadi- 
num-ünnepségének volt vendége, a fogarasi Ref. 
Énekkar Székelyudvarhely meghívottja volt, a Maros
vásárhelyi Gecse-utcai a kolozsvári Tóközben szerepelt.

A futólag számbavett eredmények ismeretében 
hangsúlyosan tevődik fel a romániai magyar kórus
mozgalom összefogásának, kapcsolatai folyama
tosságának kérdése. Erre a megoldás egy magyar 
szaklap lemre, de addig is, amíg ennek megjelenésére 
nyílik  lehetőségünk , k ívánatos lenne bár a 
Dalosszövetség taglétszámára szabott példányszám
ban forgalmazott sokoldalúan tájékoztató értesítő 
kiadása, hiszen egymás tevékenységének megis
merése serkentőleg hathat.

BENKŐ ANDRÁS
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