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pella nőikarra; Jézus nevére minden térd meghajoljon – szoprán szólóra 
és orgonára; Alleluja – a cappella vegyeskarra; Magnificat - korál-finále 
– szoprán szólóra, vegyeskarra és orgonára. Közreműködött: Kertesi
Ingrid, Liszt-díjas énekművész és Virág András, Liszt-díjas orgonaművész. 
A különböző hangulatú tételeket harmónikus egésszé formálta a vezény-
lő karnagy: Vinczeffy Adrienne. A műsor során Cs. Tamás Katalin zene-
történész konferált, értő magyarázattal bemutatva e két távoli korszak
művészetének jellegzetességeit és párhuzamait. 

A hangverseny magas színvonalú előadását a közönség nagy elisme-
réssel fogadta.

Márkusné Natter-Nád Klára  

Születésnapra

Szegeden, a Móra Ferenc Múzeum dísztermében került sor arra a kórus-
találkozóra, mely a szereplő négy énekkar egykori karnagyának, Rozgonyi 
Évának köszöntésére gyűlt össze.

Az ünnep fényét különlegesen magasra az a körülmény emelte, hogy 
a megjelent kórusok egy-egy számát maga az ünnepelt vezényelte. A ren-
dezők, dr. Ordasi Péter és dr. Balás István nagy műgonddal és nagy szív-
vel készítették elő a meglepetésnek szánt eseményt, mely természetesen 
ugyan teljesen titokban nem maradhatott, de azért bizonyos részletek 
mégis a meglepetés erejével hatottak. Például az a körülmény, hogy az 
ünnepeltnek próba nélkül kellett a születésnapi koncertet dirigálni!

Elsőként a régi kecskeméti növendékek és a Kecskeméti Városi Vegyeskar 
szólalt meg, ezt követte a szegedi Lauda Kórus, majd a régi Bartók Kórus 
(vegyeskar), végül a Bartók Béla Nőikar. A műveket hol az adott kórus, 
hol összkar szólaltatta meg. A köszöntők sorát az ünnepelt egykori tanára, 
e sorok írója nyitotta meg, felidézve a miskolci szakiskolai, a zeneakadé-
miai tanulmányi éveket, meg az első látogatást a szolnoki Ének-zenei Álta-
lános Iskolában, utóbb az angliai kurzusokon Vajda Cecíliánál, a Nem-
zetközi és a Magyar Kodály Társaság tevékenységében való közös munkát.

 A következő köszöntők a kórusok részéről hangzottak el. Részlet 
Juray Miklós – a kórus „örökös” titkárának köszöntőjéből:

„1972. június közepén, a mai Belvárosi Mozi elődjében tartotta tanév-
záró-diplomaosztó ünnepségét a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, ame-
lyen közreműködött a főiskola nőikara, Kardos Pál vezetésével. Az ün-
nepség után Kardos tanár úr félrehívott és a következőket mondta: – Miki, 
neked mondom először, mint a Bartók Kórus titkárának: ősztől kezdő-
dően Kecskeméten, fogok dolgozni. A „Vegyes vezetését” is átadom, s 
egyetlen személy, kizárólag Rozgonyi Éva lehet a Bartók Kórus karnagya! 
Segítsétek a munkáját! –
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És ősszel Rozgonyi Éva irányításával megkezdődött az a munka, mely 
a kórus három és fél évtizedes történetének legszebb lapjait írta. Ahol 
Kardos tanár úr abbahagyta, Éva néni ott folytatta. Azzal a tudattal, hogy 
súlyos örökséget kapott, az első avizótól kezdve végig fehér izzásban dol-
gozott. Magas fokú igényességgel, a kórusnevelés-kórushangzás alapos 
ismeretével, a belőle áradó módszer-gazdagsággal. Tehetségét gazdagon 
átfonta mesterétől, tanárától, példaképétől, Kardos Pál tanár úrtól kapott 
minden instrukció, gondolat, szó, mozdulat.

A fegyelmezett örömteli próbák a megméretések sorát hozták. Minden 
minősítésen magasabb fokozatot. Rádió-stúdió felvételeket, nyilvános 
adásokat, egy-két TV-s szereplést, filharmóniai hangversenyeket, emlé-
kezetes önálló esteket, templomi koncerteket, a kulturális élet eseménye-
in gyakori közreműködést. A fellépéseket mindig jelentős érdeklődés 
kísérte.

A próbák mindig a legmagasabb hőfokon zajlottak (már ezért is érde-
mes volt a Bartókba járni!) A kórus egyre népszerűbb lett. Volt olyan 
főiskolás, aki a Bartók Kórus miatt jött Szegedre tanulni. A ’80-as évek 
első felében egy-egy próbán 70-nél is többen zsúfolódtunk a Bartók Bé-
la Művelődési Központ 21-es termébe. Hangversenyeken nem ritkán 50-
60 fő énekelt.

A kórus életének meghatározó eseményei voltak az önálló estek, kó-
rusversenyek, külföldi szereplések. Sokkal többet jelentettek, mint egy-
szerű énekes esemény, netán utazás. A tartalmas, részletező elemző felké-
szülés a legfontosabb része volt annak a munkának, amelynek célja a 
koncentrált, jó pozíciójú, emelkedett légkörű, kifejező bemutatás volt. Az 
énekesek érzelmi, zenei, lelki gazdagodása mellett – hiszen mindig a világ 
legjobb műveit énekeltük – az alkotások nagy része gazdag utóéletet élt, 
évekig gyarapítva az énekkar repertoárját. 

A közös éneklésből fakadó érzelmi töltekezés a kórus belső életében is 
folyamatosan jelen volt. A számtalan együtt éneklés semmi mással nem 
hasonlítható öröme mindig ünnepet varázsolt közénk.

Szerencsések vagyunk néhányan, akik Éva néni vezetésével mindig a 
kórus tagjai lehettünk, de azok is szerencsések, akik hosszabb-rövidebb 
időszakot tölthettek el, mert zenei pillanatok csodáival árasztottál el ben-
nünket…”

A kórusok gazdag műsorát követően a nagylétszámú összkar Rozgonyi 
Éva vezényletével adta elő Lotti: Crucifixus, és Kodály: Ádventi ének c. 
művét, majd befejezésül Ordasi Péter vezényletével hangzott fel Draskóczy: 
Áldjon meg Téged…5 szólamú kánonja.

A hangverseny záró aktusaként a cím és oklevél átadása következett:
 „Rozgonyi Éva a szegedi Bartók Kórus örökös karnagya.”
 Mindenki csatlakozhatott a köszöntésre: 

Isten éltesse sokáig! Ad multos annos!
Szőnyi Erzsébet




