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A S zá szcsá v á si Énekkar

a legrégebbi, ma is tevékenykedő, szép 
múltra visszatekintő kórusunk. Nagy Lász
ló, volt szászcsávási református lelkipász
tor kutatómunkája nyomán derült fény első 
nyilvános szereplésükre: 1837. február 12- 
én, a két évvel korábban felépült templom
ban, az ünnepi vizitáció alkalmával. A Kis 
Sámuel által ez alkalommal felvett jegyző
könyvben olvasható. “Annyira gyakorol
tattak pedig a Csávási apróbb és Nagyobb 
Legények, sőt némely ifjú házasok is a 
mostani Segéd Pap és Oskola Mester szor- 
galmatosságok által, hogy a Halotti és más 
szomorú és vig énekeket a legszebb harmó
niába éneklik. Mind ezeknek alapját meg 
vetette a derékTanitto Mester. (Nagy Lász
ló: Id. Belle József - Zenetudományi írások. 
Bük. 1986. 178.) Id. Belle József, akiről 
említést tesz a jegyzőkönyv, a férfikórus 
karmestere, 1801-ben került Bonyháról 
Szászcsávásra és haláláig, 1850-ig, állott 
az énekkar élén. Nagy László dolgo
zataiból tudjuk, hogy Belle a székelyudvar
helyi református kollégium diákja volt 
1790 októbere és 1801 februárja között s 
ott ismerte meg az ún. harmóniás éneklést. 
Rövid átmenet után (id. Belle életének utol
só éveiben Gábor Sámuel segített az ének
karmunkájának irányításában, 1844-1850) 
ifj. Belle József lépett édesapja örökébe és 
szinte fél századon át vezette a kórust 
(1850-1895). Utána Pethő Mihály volt 
majdnem két évtizeden át a karmester 
(1895-1913). Az első világháború idején a 
szórványosabb tevékenységet, majd az azt 
követő felívelést Tollas Árpád irányította 
(1913-1935). Tőle Pethő Gyula vette át a 
karmesteri pálcát (1935-1950), hadifogsá
ga idején Méder István kórustag helyette
sítette). Újabb átmeneti szakasz után 
Keszeg János tanító került az énekkar élére 
(1954-1973). Őt a zenetanári diplomát 
szerzett faluszülötte, Dézsi Ferenc követte, 
aki ma is lelkiismeretesen folytatja elődei 
hagyományőrző és ízlésformáló munkáját.

A tagok létszáma a több mint másfél 
századon át ingadozott: 1935-ben 40-45, 
1946-ban 36, 1948-ban 36-50. Ettől kezd
ve népesebbé válik az időközben (1935) 
vegyeskarrá alakult együttes (ebben a for
májában a tagok száma: 1950 - 60, 1958 - 
80, 1964 - 120).

Szerepléseik nemcsak saját falujuk mű
velődési életét színezte, felléptek szomszé
dos és távolabbi helységekben is (Bonyha, 
Harangláb, Székelydálya, Désfalva, Dicső-

szentmárton, Balavásár, Balázsfalva stb.). 
Részt vettek számos ünnepségen, kórusta
lálkozón (Kibéd, Szentpál, Csíkfalva stb.), 
eljutottak ünnepi évfordulókra (Suceava: 
Porumbescu-, Lugos: Vidu-fesztivál, Dit- 
ró, Nyárádszereda, Hunyad- és Szeben me
gye stb.). Tapasztalatcserét szerveztek 
közeli és távoli együttesekkel (Kolozs, Ki
béd, Gyulakuta, Erdőszáda stb.). Több al
kalommal vettek részt ún. rajoni, megyei, 
sőt országos versenyeken is (Dicsőszent- 
márton, Marosvásárhely , Bukarest). Leg- 
u tóbb  a K o lozsvár-A lsóváros i 
gyülekezetbe látogattak el, és bizonyára 
külföldön is megfordultak az utóbbi hóna
pokban. Láthattuk őket a televízióban is.

Házigazdaként maguk is vendégül lát
tak kórusokat a szomszéd vagy távolabbi 
helységekből (Bonyha, Gerebenes, Gálfal- 
va, Zsidve, Ditró, Kolozsvár-Alsóváros), 
vagy éppenséggel a nemzetközi hírnévnek 
örvendő bukaresti Madrigál-kórust, s a 
Debreceni Református Kollégium Kántu
sát. Több éven át rendszeres kapcsolatot 
tartott fenn a kórussal a Marosvásárhelyi 
Pedagógiai Főiskola énakkara, Birtalan Jó
zsef vezetésével.

Szerepléseiket különböző díjak elnye
rése koronázta, például:

- III. díj a dicsőszentmártoni kerületi 
versenyen (1929)

- II. díj a segesvári Petőfi-dalosverse- 
nyen (1948)

- II. díj a negyedik országos versenyen
(1956)

- I. díj a brassói Tavasz-fesztiválon
(1957)

- II. díj a kilencedik országos versenyen 
(1969)

- III. díj a tizedik országos fesztiválon 
(1971)

- arany-kitüntetés a Szeben megyei 
fesztiválon (1974)

Szerepléseik közül sajátos színt jelen
tett első nyilvános fellépésüknek 130. év
fordulóján rendezett ünnepségük, melyen 
külön-külön műsorral jelentkezett a falu 
hármas énekkara, a férfi-, a gyermek- és a 
vegyeskar.

Az együttest, karmesterét és néhány ré
gi kórustagot ez alkalommal kitüntették 
(1967 október).

A kórus műsoranyaga erőteljesen vál
tozott a másfél esztendő folyamán. A meg
alakulás idején a romantika, részben a 
Liedertafel divatos áramlatának hatása ér

vényesült, ez még a két világháború közötti 
időszakra is átterjedt.

A második világháború után megjelen
tek az igazi magyar népdal, a hazai és az 
egyetemes kórusirodalom értékei (Kari 
Maria v. Weber. Sz. Nagy József, Szügyi 
József, Tárcza Bertalan, William Byrd, 
Hans Leo Hassler, Daniel Friderici, illető
leg Kodály Zoltán, Vásárhelyi Zoltán, Jár
dányi Pál, Bárdos Lajos, valamint Gavril 
Muzicescu, Ion Vid, Ion Chirescu, Alfred 
Mendelsohn, Tudor Jarda, Radu Paladi, 
Mircea Neagu, Márkos Albert, Zoltán Ala
dár, Birtalan József, Kozma Mátyás, Hub- 
besz Walter és mások művei).

Az első világháború előtt a kórus tagja 
volt az Erdélyi Dalosegyesületek Szövet
ségének, majd később a Romániai Magyar 
Dalosszövetségnek (ez utóbbi keretében 
kétszer is kitüntették - 1930, 1934).

Másfél évszázad tevékenysége tükröző
dik a kórusról, karmestereiről szóló krónikák
ban, kritikákban, versenyjegyzőkönyvekben 
- igaz némi aránytalansággal: a korábbi évek
ről szórványosak, az utóbbi évtizedekről gaz
dagabbak az időszaki sajtóból származó 
adatok. A két világháború közti időszakot 
elsősorban a Magyar Dal hasábjain olvasható 
hírek, beszámolók képviselik, jórészt Tárcza 
Bertalan tollából. Az ötvenes esztendők má
sodik felétől viszonylag gyakran bukkanunk 
e kórussal kapcsolatos anyagokra (Benkő 
András - 1956, Blénesi Ernő, Jakab István - 
1961, Zoltán Aladár - 1964, Szépréti Lilla - 
1967, Birtalan József - 1972, 1983, Olga 
Apostol - Valeriu P. Vaida - 1972, Nagy 
László - 1973, 1986, Dézsi Ferenc - 1976, 
Kóródy Alice -1976, Musnay Árpád -1976, 
1978, Szabó Csaba - 1977, 1980, Béres Ka
talin - 1981, Varga Sándor - 1982, Csáky 
Zoltán -1985, Nyárády Zoltán -1988, K. Kiss 
Ferenc -1989).

A kórus leghűségesebb krónikása Dézsi 
Ödön (1964, 1967, 1972, 1974, 1977, 
1979,1984). A fenti gazdag anyag érzékel
teti: miképpen járul hozzá énekkari hagyo
mányaink megtartásához, ápolásához, 
sajátos helyi színezettel is (például az ún. 
szászcsávási népi többszólamúsággal). Át
meneti nehézségek után ma, úgy látszik, 
ismét a régi lelkesedéssel dolgozik karmes
ter és együttes - reméljük: újabb szép ered
ményekkel.

BENKŐ ANDRÁS
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