
A Romániai Magyar Dalosszövetség
1996. november 13-án múlt 75 éve, hogy meg

alakult. Erre az eseményre való emlékezésünk nem 
lenne teljes, ha néhány percet nem fordítanánk ar
ra, hogy felmérjük a megtett utat, értékeljük az 
eredményeket, tanuljunk a hibákból és illő tiszte
lettel adózzunk azoknak, akik előttünk jártak ezen 
az úton.

A Romániai Magyar Dalosszövetség megalaku
lásának előzményei közül két fontos dolgot eme
lünk ki:

a) a kollégiumi énekkarok szerepét a 18. század
ban és az azt követő időszakban, melyre legbeszé
desebb példánk a százhatvan éves Szászcsávási 
Énekkar; ennek alapjait a székelyudvarhelyi kollé
giumban diákoskodó Belle József rakta le, és 1837 
februárjában az esperesi vizitáció alkalmával be is 
mutatkozott az együttes;

b) az 1867-ben Aradon megalakult Országos 
Magyar Daláregyesület tevékenységét; tagjaként 
számos erdélyi-bánsági-bihari-partiumi énekkar 
beszédes eredményeket ért el; olyan kórusokról 
van szó, amelyek később a Romániai Magyar Da
losszövetség keretében is folytatták tevékenységü
ket, nem is akármilyen szinten. Az egyesület kere
tében országos versenyeket rendeztek, így 1867- 
ben az aradi, 1872-ben a nagyváradi, 1874-ben, ill. 
1880-ban a kolozsvári, 1898-ban ismételten az aradi 
versenyt -  az 1914-es országos versenyt előbb 
Székelyudvarhelyre, majd Kolozsvárra tervezték, 
megvalósítását azonban a világháború kitörése 
megakadályozta. Ki kell emelnünk akkori dalárdá
ink szereplését az országos versenyeken: 1886-ban 
Pécsen a szatmárnémeti, kolozsvári, székelyud
varhelyi, 1889-ben Szegeden a brassói és szatmári, 
1894-ben Fiúméban a szatmárnémeti, székelyud
varhelyi, temesvári,-tordai, 1896-ban Budapesten a 
szatmárnémeti, temesvári, aradi, nagykárolyi, 
máramarosszigeti és zilahi, 1901-ben Kassán a tor
dai és lugosi énekkarok emlékezetes fellépését. Ezt 
követően később, 1928-ban a Temesvári Mag/ar 
Dalárda ért el első helyezést a hágai Nemzetközi 
Versenyen -  Szeghő Ferenc irányításával.

I .

Az első világháború után, amint azt a gazdasági 
élet viszonylagos megszilárdulása lehetővé tette, 
az irodalommal, színművészettel egyidőben, a ro
mániai magyar énekkarok is megtalálták helyüket 
az ország magyar szellemi-művelődési életében. A 
régi dalárdák -  Küküllődombó, Bágyon, Nagysza
lonta, Marosvásárhely, Nyárádszereda -  mellé 
1870-től kezdődően újabbak alakultak, felvonult 
Homoródalmás, Szentkatolna, Szamosújvár, 
Kovászna, Zágon, Bárót -  és folytatni lehetne a fel
sorolást. így 1921. november 13-án, Brassóban har
minc énekkar kiküldöttje elhatározta és kimondot- 
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sát. Elnök Szemlér Ferenc, a brassói római katoli
kus főgimnázium igazgatója, alelnök Kovács Elek, 
a marosvásárhelyi ref. főgimnázium tanára, titkár 
Rombauer Tivadar brassói ügyvéd lett.

A Dalosszövetség létrejöttében, alapszabályai
nak megszövegezésében, szervezeti felépítésében -  
s általában munkájában, részben műsorpolitikájá
ban is -, bizonyos fokú segítséget jelentett a fen- 
nebb említett országos Daláregyesület tapasztalata.

A Romániai Magyar Dalosszövetség alapsza
bályzatában a szervezeti kérdések messzemenő 
részletezése mellett célként fogalmazta meg a Ro
mánia területén alakult magyar dal- és zeneegye
sületeknek országos szövetségbe való tömörítését, 
ezek munkájának előmozdítását, a kórusirodalom 
ápolását, fejlesztését, új ének- és zenekarok szerve
zését.

Céljának megvalósítására kerületi, országos, 
nemzetközi versenyeket, tanácskozásokat, karmes
teri tanfolyamokat, ünnepségeket, hangversenye
ket óhajtott felhasználni. Tervébe vette -  és részben 
meg is valósította -  kotta- és zenei könyvtár létre
hozását, pályadíjak, jutalmak és kitüntetések ado
mányozását, szaklapok szervezését, zeneművek, 
emlék- és szakkönyvek kiadását. Igazgatási szerve
ként a közgyűlés, az igazgatósági választmány, il
letve az elnöki tanács működött, s létrehoztak kü
lönböző szakbizottságokat is az alapszabályokban 
meghatározott jogkörrel.

A versenyek sikeres lebonyolítása érdekében 
külön versenyszabályzatot szerkesztettek, amely
ben a formai részleteken túl, figyelmet érdemel né
hány demokratikus szempont érvényesítése, mint 
például a versenyző énekkaroknak csoportokba 
való sorolása (I—II. csoport a női és vegyeskaroknál, 
I-III-. a kezdő és művészi férfikaroknál), a hivatásos 
muzsikusok kizárása a versenyző kórusokból. A 
bíráló bizottságban nem foglalhattak helyet olya
nok, akik bármilyen formában közreműködtek va
lamelyik versenyző dalkar előkészítésében. Az 
igazgatóság verseny előtt összeállította a 12 zene
szerzőből, zeneművészből álló bírálóbizottság-ja
vaslatát, ezt elküldte a versenyző tagegyesületek
nek s azok 7 személyt szavazhattak meg a jegyzék
ből. A beérkezett szavazatok alapján állapították 
meg az 5 tagból és 2 póttagból álló bírálóbizottsá
got.

Az egyes kórusok elbírálásánál tucatnyi szem
pont szerint osztályoztak -  a külalaktól kezdve a 
művészi felfogásig (az énekkar felállása, a kórus fe
gyelmezettsége, intonálás, készültség foka, ritmi
ka, összhangzás, színezés, szövegkiejtés, 
frazírozás, a karnagy vezénylése, a szabadon vá
lasztott darab művészi értéke és előadása). Az 
eredményeket a bírálóbizottság jegyzőkönyvbe 
foglalta és az általános osztályzattal, a helyezéssell 
együtt közzé tette a szövetség hivatalos lapjában. 
Ma talán túlzottnak tűnhet a verseny ilyetén való:



lebonyolítása, de az elmúlt félszázad elég példát 
szolgáltatott a versenyeken való visszaélésekre. 
Mindezt szervezési tapintattal kerülte el a Dalos
szövetség vezetősége.

Az alapszabályok egyike foglalkozik a karveze
tőkből, művészi bizottságok tagjaiból és más szak
emberekből összetevődő zenekongresszussal, mint 
a szövetség legfőbb zenei fórumával. Ez irányította 
a Dalosszövetség életét, fejlődésének módozatait, 
gondoskodott a karmesterek továbbképzéséről, 
szakelőadásokról, kiterjedt a figyelme az ifjúság 
zenei nevelésére (elemi, közép- és felsőfokú zenei 
tananyag, mintatanítások, módszertani kérdések).

Az alkalmilag jóváhagyott alapszabályok, ver
senyszabályzat mellett később kerületi, s a zene
karok bevonása után zene-egyesületi szabályzatot 
is jelentetett meg a Dalosszövetség vezetősége.

Hozzáértő szervezéssel a dalárdák jelentős há
nyadát tömörítette magába a szövetség, s már a 
megalakulást követően kerületi versenyt rendezett 
Nagykárolyban. A segesvári Petőfi-ünnepélyen a 
kórusok szereplése nagy mértékben emelte az or
szágos megemlékezés színvonalát. A soron követ
kező, 1922 szeptemberi tordai verseny szülte az el
ső országos dalosszövetségi vetélkedő gondolatát, 
s erre valóban sor is került 1923-ban. Közben a szö
vetség székhelyét Brassóból áttették Kolozsvárra. 
Ekkor került élére dr. Inczédy Joksman Ödön elnö
ki, Kiss Béla ügyvezető elnöki, Kovács Élek, dr. 
Nagy János alelnöki, Tárcza Bertalan főtitkári, Csá
kány Béla titkári (majd főtitkári) minőségben. Ez 
utóbbiként rendszeresítette mind a kerületi, mind 
az országos versenyeket, s 1938-ig hat országos és 
25 kerületi versenyt bonyolított le. Országos ver
seny volt: 1923-ban Kolozsvárt, 1925-ben Marosvá
sárhelyt, 1928-ban Segesvárt, 1931-ben Kolozsvárt, 
1935-ben Marosvásárhelyt és 1938daan Kolozsvárt.

A kerületi versenyek alkalmával kisebb városok 
látták vendégül az énekkarokat, például Bánffy- 
hunyad, Dés, Dicsőszentmárton, Nagyenyed, 
Nagykároly, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti. Az 
országos versenyeken résztvevő kórusok száma is 
emelkedett: 1923-ban 22, 1925-ben 30, 1928-ban 42, 
1931-ben 51, 1935-ben 62, 1938-ban (a nehezedő 
szervezési viszonyok között) 52 énekkar jelentke
zett és vett részt. Tekintélyesen emelkedett a Da
losszövetség tagegyesületeinek száma is -  tanúsít
va a reális igényt ennek működésére:

1921 (az alakuláskor, mint láttuk) -  30,
1922 = 64... 1927 = 96... 1929 = 118... 1932 = 178... 

1936 = 279... 1938 =228.
Tárcza Bertalan nagyon jó szervezőnek bizo

nyult. A felnőttek énekkarai mellett gondolt az ifjú
ság kórusaira is, és két országos ifjúsági versenyen 
vonultatta fel a fiatalságot: 1930-ban Kolozsvárt 7 
intézet 9, 1931-ben Marosvásárhelyt 11 intézet 12 
énekkarát.

Három éven át (1929-1931) Dalosnaptárt jelen
tetett meg, s ezekben a szokásos naptári anyag 
mellett a kórusok életével kapcsolatos mozzanato
kat örökített meg, közölt a zenei fejlődést előmoz
dítani szándékozó cikkeket (pl. a férfikari iroda
lom, az énekkari műveltség, módszeres énektaní
tás, a falu zenéje, akusztika stb.), helyet biztosított

a zenével kapcsolatos szépirodalomnak is. A nap
tárakat kottamelléklettel társította.

Több mint egy évtizeden át (1922-1934) a Da
losszövetség hivatalos lapjában, a Magyar Dalban 
tájékoztatta a tagegyesületeket a legkülönbözőbb, 
de őket érdeklő kérdésekről -  adminisztrációs vo
natkozásoktól kezdve pénztári jelentéseken át a 
jegyzőkönyvekig. Az.ilyen természetű anyag las
san kizárólagossá vált és kiszorította az elsőkben 
még megtalálható, általánosabb érdeklődésre is 
számot tartó közleményeket -  a hazai zeneírás ká- ' 
rára. Kórusszervezés, karveze,tés-kórustanítás mel
lett például a középiskolai énektanítás megformá
lásával is foglalkozott, felvetette énekes/kórustag 
és társadalom viszonyának kérdését, hosszabb 
időn át zenetörténeti fejezeteket is közölt. Számon 
tartotta a tagegyesületek szerepléseit, műkedvelő 
munkáját -  kiépítve a levelezők széles hálózatának 
rendszerét. Vállalkozott arra is, hogy (miután a 
szövetség is hozzájárult a népdal és népies dal fo
galmának helytelen használatához), kétrészes cikk 
erejéig tisztázza a népdal fogalmát -  eredeti anyag
ból idézett példákkal.

Az énekkari munka fellendítésére, a karvezetők 
szakismereteinek felfrissítésére és kiegészítésére 
1927-től kezdve kamagyképző, ill. továbbképző 
tanfolyamokat rendszeresített. Ezeken Domokos 
Pál Péter, Veress Gábor, Nemes Elemér, Rezik Ká
roly, Gokler Antal, Zsizsmann Rezső, Szeghő Fe
renc és a főtitkár közvetítették az anyagot -  zeneel
méletet, szolfézst, zenediktálást, forma- és össz
hangzattant, ill. zenetörténetet, esztétikát, egyházi 
éneket (egyházanként), orgonát és főleg karveze
tést, 35 és 68 között váltakozó jelentkezőnek.

A legnagyobb gondok egyikét az énekkaroknak 
kottával való ellátása jelentette. E feladat szervezé
si oldalát Tárcza Bertalan nagy rátermettséggel ol
dotta meg. A kiadott, sokszorosított zenei anyag 
művészi színvonalát, művészi értékét viszont ke
vésbé igényesnek, néha éppen selejtesnek minősít
hetjük. A műsoranyag felfrissítését szolgálhatták 
volna.nagyobb mértékben a szinte évenként meg
hirdetett és lebonyolított pályázatok. Ezek között 
népi anyag feldolgozásával, klasszikus értékű köl
temények megzenésítésével is találkozunk, na
gyobbik részében azonban a vezetőségnek fennebb 
említett, a Liedertafel iránti rokonszenvét tükröző 
művészet-szemlélete érvényesült.

Itt nem vállalkozhatunk arra, hogy kellő részle
tességgel vegyük számba a legjelentősebb énekka
rokat. Kétségtelen, hogy a nagyobb és régebbi 
énekkarok rendelkeztek kedvezőbb lehetőségekkel 
a gyakoribb otthoni és vendégszereplésekre. 
Hosszabban kellene szólni azokról a kórusokról, 
karmesterekről, amelyek/akik elsőként tűznek 
műsorukra a népzene forrásaiban gyökerező mű
veket, mint például a marosvásárhelyi, a tor- 
daszentlászlói, vagy a bukaresti együttes -  Nagy 
István, Székely László, Bitay Sándor irányításával.
Nagy kár, hogy a szövetség folyóirata ritkán és ké
sőn közölt kórustörténeti anyagot. A kiemelke
dőbb karmesterek számbavétele egy árnyalattal 
könnyebb feladat: az országos főkarnagy és az or
szágos karnagyok munkáját különösebb figyelem- 11



mel kísérte a szerkesztőség. Az első tisztséget 
hosszabb időn át Gokler Antal töltötte be, mellette 
országos karnagyként többek között Andrássi Ede, 
Heiter György, Hoffmann Ferenc, Kárpáthy Emil, 
Nemes Elemér, Szeghő Ferenc, Zsizsmann Rezső, 
és a politikai életből is ismert Wilier József neve 
említhető. A hatodik versenytől kezdve „mintául 
állítható karmester" -  Kéki Béla minősítése szerint 
-  a fiatal Nagy István.

A Dalosszövetség életét megalakulásától kezd
ve figyelemmel kísérte a magyar nyelvű időszaki 
sajtó, elsősorban Járosy Dezső temesvári zeneeszté
ta, Szentimrei Jenő és Lakatos István.

II.

A második világháború után döntő fordulat ál
lott be a Dalosszövetség életében is. 1946 decembe
rében a régi vezetőség még körlevelet adott ki a 
folytonosság biztosítására, a kórustevékenység új
raindítására. 1947-ben a Magyar Népi Szövetség 
erőteljes változást szorgalmazott és közgyűlést hí
vott össze a kóruskultúra új szellemű irányításáért. 
A kolozsvári Magyar Zene- és Színművészeti Főis
kola dísztermében tartott közgyűlésen Kacsó Sán
dor vázolta a Dalosszövetség teendőit az új körül
mények között és ekkor bízta meg a közgyűlés ide
iglenesen Nagy Istvánt, a Zeneművészet Főiskola 
igazgatóját, mint a modern magyar valamint a nép
zenében gyökerező zenekultúra lelkes hívét az el
nöki teendők végzésével a soron következő köz
gyűlésig. Mellette Kostyák Imre zenetanár végezte 
a titkári teendőket.

1948. február 22-re -  szintén a Magyar Népi 
Szövetség keretein belül -  újabb közgyűlésre került 
sor; ezúttal Balogh Edgár közvetített a Magyar Né
pi Szövetség és a Dalosszövetség között. Ezen a 
közgyűlésen 36 énekkar képviseltette magát meg
bízólevél alapján (a háború előtt-alatt számos 
együttes szüntette be tevékenységét különböző 
okok miatt), és további 25 kórus képviselője vett 
részt a gyűlés munkálataiban. A titkári beszámoló 
után Fövényessy Bertalan, mint a legidősebb jelen
levő országos karnagy vezette le a tisztújítást, 
melynek eredményeképpen Nagy István újból 
megbízást kapott az elnöki teendők végzésére, a 
megválasztott alelnökök egyike Jagamas János lett. 
Főtitkárnak Kostyák Imrét választotta a közgyűlés, 
melléje pedig titkárnak Lokodi Marcellát és Benkő 
Andrást. Az országos főkarnagyi tisztséget betöl
tetlenül hagyta a közgyűlés, országos karnagyként 
pedig Erős Jánost, Fövenyessy Bertalant, Haják Ká
rolyt, Kozma Gézát, Kiss Eleket, Kárpáthy Emilt, 
Márkos Albertet, Lengyel Lászlót, és Lukács Lász
lót említi a jegyzőkönyv. A művészeti bizottság 
tagja Szántó Béla, Forrai M. Gregoria, dr. Jodál Gá
bor, Szász Károly és Benedek István lett. A negy
vennél több tagból álló választmányban helyet ka
pott többek között Kántor Lajos kollégiumi tanár, 
Csortán Márton jogász, Kiss Jenő költő, Lakatos 
István zenetörténész, Delly-Szabó Géza karmester, 
Valády György parókus lelkész, Veress Pál mun- 

12 kásmozgalmi vezető és mások.

Az új vezetőség főtitkára javaslatot terjesztett 
elő az Alapszabályzat módosítására és a Bartók Bé
la Dalosszövetség elnevezés felvételére, s ezt a köz
gyűlést el is fogadta.

A Bartók Béla Dalosszövetség rövid, két évi lé
tezése alatt megszervezett húsznál több új ének
kart, tervbe vette országos verseny rendezését 
Brassóban, ennek értelmében kijelölte a verseny 
kötelező darabjait, melyek az új magyar kóruskul
túra szemmel látható térhódítását igazolták: Ko
dály Zoltán, Bárdos Lajos három-három, Halmos 
László, Harmat Artúr, Péter József, Delly-Szabó 
Géza egy-egy művel szerepelt.

A Magyar Kórus elnevezésű budapesti zenei 
könyv- és kottakiadó vállalattal egyetértésben a 
szövetség kiadta a 10 kétszólamú kórus és 3 kánon 
c. füzetet, hozzáférhetővé tette a kiadó által forgal
mazott kórusművek jelentős hányadát.

1948 januárjában egyhetes, majd ugyanannak 
az évnek nyarán egyhónapos karmesterképző tan
folyamot szervezett, ez utóbbit száz hallgató rész
vételével s a főiskola tanári karának közreműködé
sével. Ugyanebben az évben szervezte meg a ko
lozsvári iskolások énekkarainak ünnepi találkozó
ját. A brassói országos verseny lebonyolítására már 
nem kerülhetett sor, mert a Magyar Népi Szövet
ségnek országszerte folyó ún. átszervezésével a 
Dalosszövetség is kiszorult a művelődési életből: 
Nagy István 1949. augusztus 1-i keltezéssel levelet 
kapott -  a két változatban is beterjesztett költség- 
vetés válaszaként -  s ebben a Bartók Béla Dalosszö
vetség felszámolását közölték az elnökkel, egyben 
azt tanácsolta a Magyar Népi Szövetség, hogy az 
énekkarok kapcsolódjanak be a Népi Athenaeu- 
mok, Művelődési Házak munkájába. A kolozsvári 
Világosság rövid hírben közölte a Bartók Béla Da
losszövetség megszűnését.

' *

Az 1994-ben újjáalakult Romániai Magyar Da
losszövetség Alapszabályai szerint folytatója az 
1867-ben Aradon létrejött Országos Magyar Dalár- 
egyesúletnek, az 1921 és 1946 között működött Ro
mániai Magyar Dalosszövetségnek, valamint a ti
szavirág-életű Bartók Béla Dalosszövetségnek. így 
tehát ezek elért szép eredményei, a munka lendüle
tében, a vezetés szellemében (a korai szakaszban) 
jelentkező hibái egyaránt kórushagyományukhoz 
tartoznak. A-hetvenötödik évfordulón hálával és 
elismeréssel adózunk az egykori lelkes énekkari ta
goknak, valamint a fáradhatatlan vezetőség emlé
kének: elismerjük az alakulás-alakítás, a
szervezés-irányítás számos buktatója közepette ta
núsított helytállásukat, néha mértéken felüli erőki
fejtéseiket. Pozitívan értékeljük a szervezési keret
ből, munkájukból felcsillanó és az újabb nemze
dékre átörökített példamutatást, biztatást. Biztatást 
a folytatásra, az újrakezdésre, az áldozatos munká
ra, akár egyszerű énekkari tagként, akár vezetőségi 
beosztásban vettük és vesszük át a fáklyát.

BENKŐ ANDRÁS
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