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Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna 

 

 

A JÁSZAPÁTI SZÖVETKEZI ÉNEKKAR  

1967–1980 

 

A Jászapáti Szövetkezeti Énekkar megalakulásának előzményei  

 

Jászapátin a karéneklés első nyomára a korabeli Jászság című folyóirat „Hír” rovatában lelhetünk 1891. 

november 14-én, mely a „Jászapáthii Dalárda” megalakításáról tudósít. A társulat „művezetését”, mely már akkor 

is 32 tagot számlált, a „zenében szép tehetségű” Jónás Ferenc vállalta. További működéséről nincs információ. A 

következő tudósítást a Jászapáti és Vidéke 1909. április 11-i számában olvashatjuk. A neve ekkor Úri Dalegylet, 

melynek karnagya Fekecs Sándor. Majd ismét hosszú hallgatás következett.  

Huzamosabb ideig, évtizedekig eredményesen működő dalárda csak a jászapáti iparosok által 1919-ben 

alapított Jászapáti Iparos Dalkör volt, mely akkor 40 tagot számlált. Karnagya Botár Gerő elemi iskolaigazgató. A 

sikerekben bővelkedő évtizedekben Botár Gerő, Dévald József, Bodonyi Ferenc és Bőze Tibor karnagyok tevé-

kenykedtek. A harminc évig működött énekkar tevékenységének a háború, majd a civil szervezeteket egy tollvo-

nással megszüntető belügyminiszteri rendelet vetett véget.  

A következő években a község társadalmának igénye összepréselt ugyan egy-egy kis csoportot, mely a 

társadalmi ünnepek (a felszabadulás napja, április 4.; a munka ünnepe, május elseje.; a nagy októberi szocialista 

forradalom évfordulója, november 7.; a társadalmi szervezetek és a gazdasági egységek alapításának évfordulói 

stb.) ünnepi műsorát volt hivatott színesebbé tenni, de ezek nem működtek tartós amatőr művészeti csoportként.  

A vidéki hagyományos közösségi élet a tanyavilág felszámolásával megszűnt. A termelőszövetkezetekbe 

tömörített emberek keresték az újabb lehetőségeket a társas összejöveteleikhez.  

Hatalmas igény jelentkezett, melynek kielégítésére a Hazafias Népfront (HNF) által kezdeményezett, a 

hatvanas években indult honismereti mozgalom bizonyult, mely az akkori párt- és állami vezetés szempontjából 

is elfogadható volt. (A Hazafias Népfront 1954–1990 között működő sajátos társadalmi szervezet, amelynek célja 

„a magyar társadalom valamennyi osztályának, rétegének összefogása volt”.) Ennek nyomán indult el a pávakör-

mozgalom, mely a népzenei hagyományok átmentését tűzte zászlajára. Az ebben rejlő lehetőségeket felismerve a 

kör tovább bővült: táncházmozgalom elindítása, népi díszítőművészeti szakkörök megalakulása már csak szerve-

zés kérdése volt. Úgy is mondhatnánk, „elindult a lavina”, és sorra alakultak az ilyen irányú közösségek, melyek-

nek fenntartási költségeiről kellett gondoskodni. A művelődési házak költségvetése nagyon szegényes volt, a 

HNF-nek saját költségvetéséből ezekre nem futotta, pályázati rendszer a ma ismert formában nem működött. 

Egyetlen lehetőség maradt, ha bevonják a gazdasági egységeket, Jászapáti esetében pl. a termelőszövetkezetek, a 

Jászsági Ruhaipari Szövetkezet és az ÁFÉSZ helyi fiókja jöhetett számításba. Az egyház civil szervezetekben való 

részvétele abban az időben „nem kívánatos” volt. Jászapáti esetében rendhagyó volt a megalakuló Szövetkezeti 

Énekkar kapcsolata az egyházzal.  
Mint minden tömörülésnél, legyen az társadalmi vagy gazdasági szervezet, egy-egy személy tevékeny-

sége meghatározó lehet. Jászapátin a HNF berkein belül Szikszai Gábor, köztiszteletben álló tanár, nagy lokálpat-

rióta, minden értelmes, kulturális tevékenység patronálója, meghatározó volt. Így utólag már nyugodt szívvel 

mondhatjuk, hogy Jászapátin a kórusalapítás terve nélküle nem valósulhatott volna meg.  

1966 őszén az egy csoportban énekelni akaró személyek és a különböző szervezetek, gazdasági egységek 

támogató hozzáállása mellett elérkezettnek tűnt az idő egy énekkar megalapítására. Ezért egy felhívást tettek 

közzé, mely elsősorban azokat érintette, akik már korábban iskolai, munkahelyi, vagy a két háború között működő 

Iparos Dalkör tagjaiként énekeltek.  

 

Az első felhívás szövege: 

 

„Kedves Kartársak! Községünk énekkultúrája elmaradottságának felszámolásában szeretnénk igénybe 

venni szíves segítségét, amikor arra kérjük, hogy részvételével járuljon hozzá a községi énekkar megalakításához. 

Ezúton hozzuk a tudomására, hogy az énekkar alakuló összejövetelét és foglalkozását f. hó 21-én, pénteken 18 

órakor a kórháziskola nevelőszobájában tartjuk. Kórusvezető: Szabady Istvánné. (énekszakos tanárnő)  

Bízva abban, hogy a Községi Pártbizottság, a Hazafias Népfront, a Szakmaközi Bizottság és ezen belül a Pedagó-

gus Szakszervezet helyi csoportja, a Nőtanács és a Vöröskereszt helyi szervezete és a község valamennyi társadalmi 

szervezetének és gazdasági egységének egybehangzó kívánságát megérti, és az énekkar munkájában részt vállal.  

 

Jászapáti, 1966. október 20.” 

 

Két vonal, aláírás nélkül 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1954
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalmi_szervezet
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Több próbálkozás és kudarc további erőfeszítésre ösztönözte a község la-

kosságát 1967 őszén. Egyre szélesebb rétegekben talált visszhangra a felszólítás: 

„Meg kell alakítani a községi énekkart!”. Az igaz, hogy az előző években is hasonló 

erővel jelentkezett ez az igény, de az érdekeltek csak a „Fogjuk meg és vigyétek!” 

szintig jutottak el az elhatározásban. 1967 őszén már „Gyere velem, csináld velem, 

én is ott leszek” volt a jelszó. De ki vezeti az énekkart? 

Csak vezetésre képes, legjobb szakember lehet. Hol van ilyen a községben? 

Hol máshol, ha nem a templomban? Árki Kornél, a kántor-karnagy! A több mint tíz 

éve a községben élő r. k. kántor ittléte óta vezette a templomi vegyes kart a szertartá-

sok színvonalának emelésére. Munkásságával, emberi magatartásával kiérdemelte a 

lakosság tiszteletét és megbecsülését. Zenei képzettsége alapján, választás útján 

nyerte el állását. A szervezők kérésére felajánlotta a segítségét, és feltételesen elvál-

lalta a kórus vezetését a kezdeti időszakra. 

Árki Kornél  

 

A tagok to-

borzása még egy ké-

sőbbi lépés volt. Az 

előző évek tanulsága 

szerint a községi mű-

velődési ház költség-

vetése az énekkar 

fenntartásából csak a 

legszükségesebb tár-

gyi feltételek biztosí-

tását volt képes vál-

lalni, amelyért Árvai 

Kálmán, a művelő-

dési ház akkori igaz-

gatója nem keveset 

„harcolt”. Ő örökített 

meg az énekkarral 

kapcsolatos minden 

mozzanatot az utókor 

számára. Szükség 

volt még egy vagy 

több társtulajdonosra 

is, akik az erkölcsi tá-

mogatás mellett hoz-

záadják azt a pár fo-

rintjukat, amit még e 

nagy cél nélkül is el-

várhattak a nagyobb 

gazdasági egységek-

től, társadalmi szer-

vezetektől. A Ruhá-

zati Ktsz akkori elnö-

két, Nagy Ferencet il-

leti meg a dicséret, 

hogy felismerte az 

ügy üdvös voltát, és a 

Községi Szövetkezeti 

Bizottság segítségét 

felajánlotta a szerve-

zés és fenntartás 

munkájában.  

 

 

 

Az alapító jegyzőkönyv 
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Nagy Ferenc  Szikszai Gábor   Szikszai Klára 

 

Említésre méltó Szikszai Gábor általános iskolai igazgatóhelyettes tevékenysége is, aki a szervezés szinte 

minden munkáját magára vállalta. Ő maga is belépett a kórusba, magával hozta leányát, Szikszai Klárát, barátait, 

kartársait, és részt vett a vezetőség munkájában. Nem volna teljes az emlékezésem, ha nem térnék ki azokra a 

megnyilvánulásokra, amelyek a karvezető személyével kapcsolatban elhangzottak, akár megelégedést, akár rosz-

szallást fejeztek ki. Mivel a karnagy magával hozta a templomi énekkari tagokat is, a „jóakarók” gyakran hangoz-

tatták, hogy merész vállalkozás.  

De mindenre választ adott az énekkar későbbi munkássága. Megmutatta az 50 tagú csoport, hogy válto-

zatosabb összeállításban már nem lett volna lehetőség az együttest összehozni, mégis több benne az összetartó erő, 

mint az eddigi összes működő csoportokban együttesen volt. Bizonyításra csak egyetlen jelenséget említek, hogy 

a nyári munkák idején sem szüneteltek az énekkari próbák. A kórus létszáma ekkor 52 fő volt.  

Foglalkozások szerinti megoszlásban a község majdnem minden foglalkozási ága képviseltette magát: 

tsz-fogatos, jegyző, óvónő, bírósági elnök, gyári tisztviselő, ipari szakmunkástanuló, általános és gimnáziumi ta-

nár, háztartásbeli, ügyvéd, cipész és tanácsi dolgozó stb. Kor szerinti megoszlása 17-60 évesig.  

Az alakulással egyidejűleg választottak vezetőséget. Elnök: Nagy Ferenc; elnökhelyettes: Csintó Fe-

rencné Zsemberi Katalin és Szikszai Gábor; titkár: Bugyi István; pénztáros: Bagi Ilona; művészeti vezető: Donkó 

Ottó; szólamvezetők: Halmos Tamásné, Borbás Katalin, Donkó Ottó, Borbás László; kottatáros: Nagy Márta.  

 

 
  

  Csintó Ferencné    Bugyi István   Bagi Ilona  

 

 

 
  

 Donkó Ottó  Halmos Tamásné  Borbás Katalin   Borbás László  

 

A vezetőség kéthetente ülésezett, ahol megtárgyalta a kórus művészeti, társadalmi, gazdasági, valamint 

soron következő ügyeit.  

Az énekkar alapító tagjai: 

1. Bagi Ilona 

2. Balta Mátyásné 

3. Berente Miklósné 

4. Borbás István 

5. Borbás Katalin 

6. Id. Borbás László 
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7. Ifj. Borbás László 

8. Bugyi István 

9. Csintó Ferencné 

10. Deli István 

11. Demeter Péter 

12. Donkó Ottó 

13. Gál Béla 

14. Gazsó Józsefné 

15. Gutai Józsefné 

16. Halmos Tamásné 

17. Horváth Józsefné  

18. Jakkel Irén 

19. Jász Bertalan 

20. Juhász Ferencné 

21. Kökény Balázs 

22. Lóczi Lászlóné 

23. Menyhárt Imréné 

24. Mihályi Mária 

25. Molnár Lászlóné  

26. Nagy Ferenc 

27. Nagy József 

28. Nagy Márta 

29. Nagypál József 

30. Nagypál Mária 

31. Ragó Ágnes 

32. Rusvai Lászlóné 

33. Sándor Józsefné 

34. Sás Károlyné 

35. Szabados Éva 

36. Dr. Szabari Erzsébet  

37. Szabari Ferenc 

38. Szaniszló Mihály 

39. Szikszai Gábor 

40. Szikszai Klára 

41. Szüle Lajosné 

42. Tajti Jánosné 

43. Török Judit 

44. Vágó Mária 

45. Dr. Vecséssy Sándor 

46. Zsemberi Imre 

47. Zsemberi Imréné 

 

A szólam beosztását a karnagy meghallgatás útján végezte. Kezdődhetett a munka, hiszen mind a személyi 

feltételek, mind az anyagi fedezet biztosított volt. A próbákat a művelődési ház klubhelyiségében tartották. 

A próbákon a megjelenés 90–95 %-os volt.  

 

 
 

Képek a próbákról 

 

Mivel magyarázható ez a jó arány, valamint a szorgalom? 

Megkérdeztem néhány énekkari tagot: Csintó Ferencnét, Gazsó Józsefnét, Rusvai Lászlónét, és válaszaikat az 

alábbiak szerint összegeztem: 

Valami nagyon összekötötte őket: az éneklés szeretete. Ez volt a meghatározó.  

De nagyon lényeges volt a karnagy személye, szaktudása, fegyelmezettsége, emberi magatartása is. „Jó felkészült-

ségű szakember, biztos a dolgában, a próbákon rendkívül szigorú, nem tűri a fegyelmezetlenséget, ha éneklésről 

van szó. Fáradhatatlan, a próbák idejét mindig maximálisan kihasználja, nem tűri a hanyagságot. De ugyanakkor 

a próbákon túl nagyon barátkozó, derűs, jó hangulatot tud teremteni maga körül, úgymond, »atmoszférája« van. 

Soha nem tesz különbséget aszerint, hogy milyen foglalkozású egy-egy ember. Éppen olyan jó barátságba tud 

kerülni a tsz-fogatossal, mint az értelmiségiekkel. Segítőkész mindenkivel, a fellépések előtt, izgalma ellenére, 

mindig buzdítja a tagokat, hogy biztos fog ez menni!”  

A tagság összetétele ellenére nem tettek egymás között különbséget, szerették egymást és nagyon tisztelték a 

másikat. Voltak olyan személyek, akik magukkal tudtak sodorni tagokat egy-egy jó ügy érdekében. Pl. Szikszai 

Gábor, dr. Vecséssy Sándor, Nagy Ferenc, Bugyi István. Nagyon kedvesek és figyelmesek voltak, törődtek min-

denkivel, segítettek a másikon. Igazi jó kollektíva volt.  

Az első bemutatkozás Jászberényben volt, a Déryné Művelődési Ház dísztermében rendezett közös hangver-

senyen, ahol műsort adott még: a Jászberényi Tanítóképző Intézet kórusa, a Palotásy János Kórus és a Jászberényi 

Munkáskórus.  
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Jászapátin az első szereplésük 1968. május 22-én, szombaton este 8 órakor a művelődési házban volt, egy 

énekkari bál keretében, ahol a kórus bemutatta működésének első félévi teljes műsorát. Vezényelt Árki Kornél.  

Donkó Ottó énekkari tag a következőképpen számolt be a Szolnok megyei Néplapban a rendezvényről: „… 

Nagyszabású hangversenyt adott a kórus: Bach, Mendelsohn, Kodály és Rossa műveivel szerepeltek. Vezetőjük, 

Árki Kornél nagy szakértelemmel és ügybuzgalommal igyekszik összekovácsolni a kórust.” 

A megalakulás első évfordulója alkalmából hangversenyt rendeznek 1968. december 7-én, melyre díszes meg-

hívót készítenek. Mottó: „Zengjen a bátrak országában az újszerű ének!” (Kodály) 

 

 

 

 
 

Meghívó 

 

Meghívták többek között dr. Horváth Ottót, a jászberényi főplébánia-templom kántor-karnagyát, aki kedves rig-

mussal köszöntötte a kórust, élén a karnaggyal. 

 

„Évfordulóra 

 

Mélabús őszi táj, hervadó falevél, 

Elmondom tinéktek, lelkem ma mit mesél, 

Családi ünnep van, egy évnek a múltja, 

Mikor megalakult Kornél kórusa. 

Az énekkart ő megteremtette, 

S immár egy éve gyönyörködik benne. 

Sok sikert kívánok hosszú-hosszú évet, 

Hogy még sok szép dallal nevelje a népet. 

Megkérem a kórus minden egyes tagját, 

Hogy sikerre vigye a Kornél munkáját.” 
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A vidám hangulatú beszélgetés a hangverseny után 

 

 

1969. március 21-én, a Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulójára rendezett hangversenyen a Szö-

vetkezeti Énekkar mellett a műsorban fellépett a Jászberényi KISZ Kamarakórus és a Jászberényi Gimnázium 

Kamarakórusa is.  

1969. április 20-án Jászberényben járási minősítő hangversenyen vettek részt a Lehel Klubban, ahol 

„Arany oklevéllel” minősítették az énekkar produkcióját.  
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                   Jászberényben a Déryné Művelődési Központ előtt készült a csoportkép 

 

1969. május 18-án ismét Jászberényben léptek fel, a Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulójára 

rendezett területi bemutatón.  

1969. május 24-én ünnepelte Kunszentmárton újratelepítésének 250. évfordulóját. Mivel az újratelepítők 

többségében jászapátiak voltak, így az ünnepségre népes csoport és az énekkar kapott meghívást. Szép, önálló 

műsorral köszöntötték a jubiláló város polgárait. A szereplésről kedves véleményt küldött Józsa László kunszent-

mártoni tanár, helytörténeti kutató Szikszai Gábor: „… Az énekkar szerepléséről külön dicsérő fejezetet lehetne 

írni! Akkor éreztem, hogy az énekkultúra tekintetében Jászapáti toronymagasan fölöttünk áll! …” 

Az első kirándulást 1969. július 13-án szervezték a Mátrába.     

 

 
 

Kirándulás a Mátrába 
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A mátrai kiránduláson készült felvétel 

 

1969. november 21-én részt vettek a jászalsószentgyörgyi művelődési ház avató ünnepségén, ahol önálló 

hangversenyt adtak.  

1969. december 7-én a kórus fennállásának második évfordulójára hangversenyt rendeztek, és meghívták 

a Kisipari Szövetkezetek Erkel Ferenc Művészegyüttesének ARS Musica Kamarakórusát. A hangversenyen meg-

jelent a Szövetkezetek Megyei Elnöksége, mely elismerése jeléül anyagi támogatásban részesítette az énekkart.  

 

 
 

Meghívó 
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A kórustalálkozó plakátja 

 

A közösségi szellem erősítését szolgálta, hogy a téli időszakban a próbák után egy-egy csésze tea elfo-

gyasztása mellett beszélgettek a tervekről. A próbákon való részvétel csaknem teljes, ez biztosítéka volt a további 

fejlődésnek. Ebben az éven kapta a kórus az első kórusruházatot, mely lelkesítő hatása mellett emelte a színpadi 

megjelenést. A kórus kapcsolatai is bővültek azokkal a kórusokkal, akikkel eddig közösen léptek színpadra.  

Két év leforgása alatt 31 számot tanultak be. Ez magáért beszél. Iszonyú munka feküdt benne, hiszen a 

tagság nagyobbik része nem olvasta a kottát, csak hal-

lásra hagyatkozva volt képes betanulni a dalokat. Ezek 

a művek, három kivételével, mind klasszikus művek 

voltak. De azt a hármat nem tudták kikerülni, hiszen az 

énekkarnak rendszeresen műsort kellett adni a társa-

dalmi ünnepségeken is.  

1970. március 15-én a felszabadulás 25. évfordulójára 

az „Ünnepelj velünk!” címmel rendezett művészi 

szemle helyi bemutatóján az énekkar 35 perces műsor-

ral szerepelt a megyei és a járási zsűri előtt. Teljesítmé-

nyüket Elismerő oklevéllel díjazták.  

 

 

25 éves évforduló…  
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A Jászapáti Szövetkezeti Énekkar először vett részt a Jászberényi Székely Mihály Zenei Napokon. Tizenkét kórus 

találkozott, és az összéneklést Bárdos Lajos vezette.  

Szeptember 25–27. között Jászszentandráson a Szüreti napok rendezvényen egy 20 perces műsorral sze-

repeltek. Itt a jászsági kórusok adtak műsort.  

 

 
 

Meghívó Jászszentandrásra 

 

 

A KÓTA rendezésében november 29-én a hároméves együttes Szolnokon minősítő hangversenyen vett 

részt, ahol 13 kórussal együtt mérettették meg magukat. „Bronz koszorús énekkar” minősítést szereztek.  

A fenntartóktól a férfiak új szmokingot, a nők új színpadi ruhát kaptak. Ebben az időben a próbákat szó-

lamonként tartották. A közös névnapok ünneplését is bevezették, ahová az ünnepeltek hozták a süteményt és az 

italt.  

Az énekkari tagok lelkesedését mutatja, hogy a lemorzsolódás mindössze négy fő (férjez menés miatt), 

de helyettük ugyan ennyien léptek be. Tehát a létszám nem változott.  

Az 1970-es év befejezéséül, december 12-én megemlékeztek a kórus alapításának hároméves évforduló-

járól, meghívták a Jászladányi Vegyes Kart. Kétórás műsorral szórakoztatták a 250 főnyi közönséget.  

1971. január 31-én ünnepelte a Jászapáti ÁFÉSZ alapításának negyedszázados évfordulóját, és egy iro-

dalmi est keretében szép ünnepséget szerveztek.  
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A kórus műsort adott a nemzetközi nőnap alkalmából is.  

Jászapátin 1971. április 7-én a Művelődési Házban a „Szivárvány” elnevezésű rádiós bemutatón a helyi 

kórus mellett szerepelt még a Jászárokszállási Általános Gimnázium és az ÁFÉSZ Irodalmi Színpada, a Jászszent-

andrási ÁFÉSZ Vegyeskara, A Jászkiséri ÁFÉSZ Irodalmi Színpada, a Jászkiséri KTSZ és Művelődési Ház Ének-

kara, valamint a jászkiséri citerások áprilisban Jászladányon szerepeltek. 

A Székely Mihály Zenei Napokon ismételten szerepeltek, ahol még tíz kórus adott műsort. A jászapátiak 

Kodály: Szép énekszó múzsájához; Szögi Endre: Tisza szélén; Johann Sebastian Bach: Ó, nézd, mi szép az élet; 

Tardos: Új munkára c. műveket énekelték. A közös éneklést Vásárhelyi Zoltán, kétszeres Kossuth-díjas kiváló 

művész vezényelte. Közös számok: Kodály: Magyarokhoz és Vásárhelyi: Bécsi munkásinduló.  

1971. június 5–6. között került megrendezésre a III. Országos Szövetkezeti Dalostalálkozó. Tizenhat me-

gye 35 kórusának több mint 1600 dalosa érkezett Szolnokra. S minthogy ebben az évben az egész zenei világ 

Bartókra emlékezett, a dalostalálkozó és a résztvevő kórusok műsorai is Bartókot idézték. Természetesen a jász-

apáti kórus is részt vett a találkozón. A közös karéneklést Balázs Árpád és Buday Péter vezényelte.  

Az országos szövetkezeti dalostalálkozók évente kerültek megrendezésre, amelyet a SZÖVOSZ, KI-

SZÖV, TOT támogatásával szerveztek. Itt kívánom megemlíteni Bali István nevét, aki a KISZÖV sport- és mű-

velődési előadójaként lelkes baráti támogatója volt a Szövetkezeti Énekkarnak. Szinte minden fellépésre elkísérte 

az együttest, számtalan újságcikkben méltatta tevékenységét. Később a TESZÖV munkatársaként az egyesített 

kórust is (Szövetkezeti Énekkar és a Pávakör) nagy odaadással pártfogolta, támogatta.  

Fennállásának negyedik évfordulóját 1971. december 11-én ünnepelte a kórus a Jászberényi Hűtőgépgyár 

Madrigálkórusának vendégszereplésével. A két karnagy Árki Kornél és Rohonczy Andrea volt.  

1972. március 12-én a Tavaszi Kórustalálkozót a jászapáti gimnáziumban rendezték. Résztvevő együtte-

sek: a Jászberényi Munkáskórus, a jászapáti gimnázium énekkara, a jászapáti általános iskola énekkara és a Jász-

apáti Szövetkezeti Énekkar.  

Július 24-én a Szövetkezeti Világnap rendezvényén is részt vettek. 

Október 22-én Kecskeméten minősítő hangversenyen négy mű előadásával szerepeltek, ahol „Bronzko-

szorús diploma” fokozatot értek el.  

 

 
 

A kecskeméti minősítő hangverseny meghívója 

 

Szeptember 23-án a jászszentandrási Szüreti napokon is felléptek.  

November 4-én Jászladányon szerepeltek. 
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November 4-én kirándulást szerveztek Jászszentandrásra, ahol az Aba Novák freskókat tekintették meg, 

és egy vacsorával összekötött klubfoglalkozást tartottak. 

1972. november 28-án megalakult a Jászapáti Velemi Endre Mgtsz Citerazenekara, mely később kibő-

vülve pávakörként működött tovább.  

A Székely Mihály Zenei Napok 1973. évi rendezvényeire érkezett a Jászságba a Déryné Művelődési Ház 

meghívására Drezdából az NDK egyik legrangosabb énekkara.  

 

 
 Drezdai Pedagógus Szakszervezet Neuer kórusa 1973.  

A drezdai kórus fellépésének a plakátja 

 

„1973. május 10-én Jászapátin is láthattuk, hallhattuk a drezdai kórust. Ez alkalommal a helyi Szövetke-

zeti Énekkarral rendeztek közös műsort. Az ének- és zenekedvelő közönség a Jászapáti Gimnázium és Szakközép-

iskola dísztermében lelkes ünnepléssel fogadta a 80 tagú híres pedagóguskórust, amely Manfred Winter karnagy 

vezetésével bebizonyította, hogy a kórusművészet minden ágában otthonos.” Olvashatjuk a Szolnok megyei Nép-

lapban.  

Csodálatos volt a műsor összeállítása, melynek végén Kodály Esti dalát magyarul énekelték, amely külö-

nösen meghatotta a közönséget. Ennek előadásmódja is érdekes volt. A kórustagok egy része a nézőtér hátulsó 

részén foglalta el helyét, és a dalt két részről hallhatta a közönség. Csodás hatást értek el.  

A jászapátiak remek népdal kánonokkal tették változatossá a hangversenyt. Árki Kornél vezetésével még 

egy Bach és egy Kodály művet is énekeltek.  
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Május 13-án a jászapáti kórus is részt vett a Székely Mihály Zenei Napok keretében szervezett kórusta-

lálkozón, amelyen húsz – elsősorban megyei – kórus adott műsort. Az összkart Révész László vezényelte. 

1973. június 9–10-én szervezték meg a IV. Országos Szövetkezeti Dalostalálkozót. Az első napon Jász-

apátin, Szolnokon és Mezőtúron területi bemutatókon vettek részt a kórusok, majd a második napon a programot 

Szolnokon folytatták.  

 

 

 A jászapátiak  
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A meghívó lapjai 

 

1973. június 9-én a Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium dísztermében rendezték meg a hangversenyt 

az alábbi kórusok részvételével: Jászladányi ÁFÉSZ–FTSZ Vegyes Kara, vezette Kalmár István; Jászapáti Szö-

vetkezeti Énekkar, vezette Árki Kornél; Ózdi ÁFÉSZ Vegyeskara, vezette Kiss József; József Attila Vegyes Kar 

Győrszentiván, vezette Kulacs Béla; Nagymarosi Szövetkezeti Férfikar, vezette Kismartoni Ferenc; Palotásy János 

Össz. Szövetkezeti Énekkar, Jászberény, vezette Bakki József.  

Szép műsorfüzet készült, amelyben minden szereplő kórust bemutattak egy 8–10 sornyi szöveges ismer-

tetővel és csoportképpel.  
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A rendezvénysorozaton 33 fogyasztási szövetkezet minősített kórusa vett részt, és ezernyolcszáz dalos 

lépett a dobogóra. A második napon a gálaműsornak a Szigligeti Színház adott otthont, amely egyben búcsúhang-

verseny is volt. 

A Törökszentmiklósi Liszt Ferenc Kórus alapításának 15. évfordulóját 1973-ban ünnepelte. Ebből az al-

kalomból meghívták a jászapáti kórust is, akik az alábbi számokkal köszöntötték az ünneplő kórust: Kodály: Jelige; 

Bach: Óh, nézd, mi szép az élet; Bárdos: Tiszai dallamok; Lassus: Szerelmi panasz; Jandek: Három népdal; Certon: 

Piaci pletyka; Liszt: Magyar ünnepi dal. Vezényelt Árki Kornél. 

1974-ben a Székely Mihály Zenei Napok keretében országos szövetkezeti kórustalálkozót szerveztek, 

melyen részt vett a Jászapáti Szövetkezeti Énekkar is. A hangversenyt a Lehel Klubban tartották, míg a közös 

éneklést a Felszabadulási Emlékműnél, melyet ez alkalommal Maklári József Liszt-díjas karnagy vezényelt.  
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1974 őszén a Velemi Endre Mgtsz megbízottja, Fehér Ferencné (dr. Suba Györgyné) egy próba szüneté-

ben megkereste Árki Kornél karnagyot azzal a szándékkal, hogy megnyerje a pávakör és a citerazenekar vezeté-

sére. Az előbbire sikerült is, de az utóbbit nem vállalta.  

A tsz által szervezett pávakörök találkozóját 1974. december 14-én rendezték, amelyen szerepelt a Szö-

vetkezeti Énekkar is. Tíz együttes lépett színpadra. Befejezésül a közös éneklést Árki Kornél vezényelte. A nagy-

sikerű műsort a közönség szűnni nem akaró tapssal jutalmazta. A műsort Szikszai Gábor vezette nagyon precízen, 

elegánsan és ünnepélyesen.  

1975. február 22-én 19 órakor ünnepi hangversenyt rendezett az énekkar a művelődési ház színháztermé-

ben, amelyre meghívást nyert a Törökszentmiklósi Liszt Ferenc Kórus, vezetője Farkas István karnagy; a Török-

szentmiklósi Tiszatáj Citerazenekar, vezette Pokonyai István; a Jászapáti Velemi Endre Mgtsz Pávaköre, vezette 

Árki Kornél; a tsz citerazenekara, vezette Cselényi László.  

Június 7-8. között rendezték meg az V. Szövetkezeti Dalostalálkozót Szolnokon, Jászberényben, Karca-

gon és Mezőtúron. Szolnok városa ekkor ünnepelte fennállásának 900 éves évfordulóját.  

Június 7-én voltak négy városban a területi bemutatók. A jászapáti együttes Jászberényben a Lehel Klub-

ban lépett színpadra. Kodály: Szép énekszó múzsájához; Lassus: Szerelmi panasz; Halmos: Parasztballada; Kert-

ész: Nézz fel az fénybe c. számokat énekelte, vezényelt Árki Kornél.  

A Jászberényben részt vevő kórusok: Jászapáti Szövetkezeti Énekkar; Jászkiséri Ktsz és Művelődési Ház 

ifjúsági Vegyes Kara; Jászladányi Áfész – Ktsz Vegyes kara; ÁFÉSZ Kamara Kórus, Füzesabony; Zákányszéki 

Parasztkórus; Szövetkezeti Bartók Béla Férfikar, Kál; Péceli Szövetkezetek Petőfi Sándor Férfikara; Szegedi Vá-

rosi Szövetkezeti Bizottság Vegyes Kara; Liszt Ferenc Kamarakórus, Törökszentmiklós; Palotásy János Össz. 

Szövetkezeti Énekkar, Jászberény; a tallini vendégkórus és a Neues Chor Drezdából. A tallini Egyetemi Kórus itt 

tartózkodása alatt a jászapáti művelődési házban baráti találkozón vett részt, ahol jelen volt még a pávakör is.  

1975. június 14-én az Ipari Szövetkezetek Kórusainak Országos Találkozóját Nagymaroson rendezték 

meg a művelődési házban.  

Felléptek: 

Esztergomi Monteverdi kamarakórus, Hunyadi Zoltán; Nagymarosi Szövetkezeti Férfikar, Kismartoni 

Ferenc; OKISZ Ars Musica Kamarakórus, Csík Miklós; Szombathelyi Szövetkezeti Bizottság Béke Kórus, Kul-

csár Sándor; Debreceni Monteverdi Kórus, Potyók Balázs; Jászapáti Szövetkezeti Énekkar, Árki Kornél; Balaton 

Ktsz Vörös Csillag Énekkara, Kopeczky Antal; Balassagyarmati Kisipari Szövetkezetek Vegyes Kara, Réti Zoltán 

és Ember Csaba vezényletével.  

1976. február 7-én a pávakörök találkozóját szervezte meg a jászapáti tsz a gimnázium dísztermében, ahol 

műsort adott a Szövetkezeti Énekkar is. A műsor végén a pávakörrel közösen népdalcsokrokat énekeltek. Majd az 

összes résztvevő együttes a közönséggel együtt jellegzetes jászkunsági népdalokat énekelt. Konferált Szikszai Gá-

bor tanár.  

Május 16-án a Székely Mihály Zenei Napok rendezvényének keretében az énekkarok minősítő hangver-

senyen vettek részt. A Tanítóképző Főiskola dísztermében 14 kórus lépett színpadra. A jászapáti együttes EZÜST 

MINŐSÍTÉST kapott.  
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Az augusztus 20-át megelőző napokban adták át az OKISZ-ban a kulturális miniszter kitüntető oklevelét, 

amelyet Németh Ferenctől, az országos szövetség elnökétől megérdemelten vett át Menyhárt Imréné, aki a kórus 

alapító tagja volt, és a társadalmi vezetőségben is aktív munkát végzett.  

1977-ben a Szövetkezeti Énekkar fogyó létszáma késztette a karnagyot arra, hogy többszólamú művek 

betanulásába felkérje a pávaköri tagokat is. Néhányan vállalták a szereplést Püspökladányban is. Ott került meg-

rendezésre a VI. Országos Szövetkezeti Dalostalálkozó, ahol 16 kórus adott műsort. A jászapátiak műsora: Rossa 

Ernő: Pásztorsíp; Orazio Vocchi: Jó ez a fény; Járdányi Pál: Két magyar népdal; Fassang Árpád: Békét a világnak! 

Vezényelt Árki Kornél. Résztvevő együttesek: Berettyóújfalu, Csengersima, Észak-Buda, Jászladány, Kál, Kecs-

kemét, Mátészalka, Mélykút, Nyírbátor, Nézsa, Karancskeszi, Sárrétudvar, Szécsény, Olaszliszka, Püspökladány 

települések énekkarai. 

1977. május 15-én a Székely Mihály Zenei Napok keretében rendezték meg az Országos Kórustalálkozót, 

ahol a jászapáti kórus is szerepelt Árki Kornél vezetésével. A közös éneklést Bakki József dirigálta 

A kórus életében voltak szomorú események, amikor a temetéseken vettek búcsút dalostársaiktól, a város 

vezető embereitől.  

 

 
 

 

 
 

          Temetés Jászapátin 
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 Szabari István temetésén 

 

Szomorú esemény az énekkar életében, hogy Árki Kornél, aki 10 évig volt lelkes mestere az énekkarnak, 

nem vállalta tovább az együttes vezetését. 

Lemondását az énekkar nem fogadta el, de többszöri megkeresés után sem volt hajlandó döntésétől elállni.  

Az együttes életében ez nagy törést jelentett. Hiszen oly sok sikertelen próbálkozás után az ő vezetésével sikerült 

egy évtizedig működtetni az együttest, és ezüstminősítést elérni.  

1977. október 20-ra hívták össze az énekkart megbeszélésre, ahová meghívták a Jászberényi Tanító-

képző Főiskola énektanárát is mint leendő karnagyot. A tagok közül kevesen jelentek meg. A karnagy, való-

színű, felmérte, hogy ilyen „alapképzettséggel” nagyon kemény munka vár rá, s bölcsebb lesz, ha nem vállalja  

a kórus vezetését.  

 

 
 

Meghívó a megbeszélésre 
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1978-ban végül sikerült a karnagygondot megoldani Drávucz János jászladányi zenetanár személyében. 

A karnagyváltás miatt a kórus alapításának tízéves évfordulóját egy fél évvel később, 1978. július 1-jén 18 órakor 

a művelődési ház színháztermében sikerült megünnepelni.  

 

 
 

                        Meghívó  

 

Fellépett a Káli Bartók Béla Férfikórus, a jászapáti Pávakör és Citerazenekar, vezényelt Árki Kornél és 

Cselényi László.  

A Jászapáti Szövetkezeti Énekkar jubileumi műsora:  

Pitoni: Boldog aki énekel; Lassus: Szerelmi panasz; Friderici: Baráti kör; Bach: Mint hárfa zsong; Bach: 

Ó, nézd, mi szép az élet; Lányi E.: Májusi kalapács; Halmos: Paraszt kantáta; Kodály: Esti dal; Maros: Táncnóta; 

Balázs: Pohárköszöntő; Bárdos: Tiszai dallamok. Vezényelt Drávucz János, zongorán kísért Cselényi László. Az 

énekszámok többsége az előző években tanult számok közül való volt. 

1979 júniusában Szolnokon, a zsinagógában adtak műsort, vezényelt Drávucz János. Szerepeltek még 

Tamásiban is.  
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Szomorú döntést hozott a karnagy, Drávucz János. Elfoglaltságára való tekintettel nem vállalta tovább a 

kórus vezetését.  

Ismét vezető nélkül maradtak… 

A Szövetkezeti Bizottság próbálkozott, több karnagyot is felkértek, de sikertelenül. Végül 1979 őszén 

sikerült Bakki Katalin karnagynőt, a Palotásy János kórus ve-

zetőjét megnyerni Jászberényből.  

1980. május 24-én a mezőtúri dalosünnepen szerepelt 

a kórus. Műsoruk: Pitoni: Boldog aki énekel; Bárdos: Két nép-

dal; Fassang Árpád-Zsolnai Ágoston: Békét a világnak; Vavri-

necz Béla: Széles a Balaton. 

Vezényelt Süttő Józsefné, Bedőné Bakki Katalin. 

Zongorán kísért: Túri Márta.  

           Bedőné Bakki Katalin  Túri Márta 

 

 
 

         A mezőtúri fellépésen, karnagy Bedőné Bakki Katalin  

 

Sajnos, ezzel befejeződött a Jászapáti Szövetkezeti Énekkar tevékenysége.  

Könnyű ezt leírni! 

De a tagok fájó szívvel gondoltak a tartalmas és szép, közös munkára, eredményekre. Egy szép színfolt, 

amely bő egy évtizeden át jelen volt, eltűnt a község kulturális életéből. 

A sok szorgos munka, a szereplések, a klubestek, az ünnepi rendezvények nemcsak az énekkari tagok, 

hanem Jászapáti érdeklődő közönségének a szívében is kedves emlék maradt. A Jászságban ebben az időben több 

pávakör működött, de kórus Jászberényen kívül egy sem.  

Súlyos törést jelentett a kórus életében 1977 őszén Árki Kornél karnagy lemondása, amely nagyon meg-

lepte a kórust, és a tagok kedvét szegte. Sokan az ő lemondása után búcsút vettek a kórustól.  

Igyekeztem – sokadmagammal – lemondásának okát kutatni, hasztalanul. Árki Kornél nem kívánt nyilat-

kozni. … Maradjon az ő titka… 

Mindenesetre a tízéves munkáját csak elismeréssel lehet nyugtázni, és minden tiszteletet megérdemelnek 

az énekkari tagok is, akik hűségesen kitartottak az énekkar munkájában. Megbecsülést érdemelnek az énekkar 

„vezető egyéniségei” is: Szikszai Gábor, Nagy Ferenc, Bugyi István, dr. Vecséssy Sándor és sokan mások… 

De az élet ment tovább.  

Számtalan alkalommal került megemlítésre, hogy újjá kellene szervezni a kórust, amelynek lelkes szor-

galmazója volt Szikszai Gábor tanár, a város nagyra becsült múzeumigazgatója, jeles helytörténeti kutató. De a 

megfogyatkozott kórustagok is gyakran gondoltak fájó szívvel a kórusra, szorgalmazták volna az újjászervezését.  
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A vezető nélkül maradt kórus annyira széthullott, hogy két év múlva már remény sem volt az újjászervezésre, 

egy részük a templomi kórusba távozott. A jól működő pávakörben többször is felvetődött, hogy üdvös volna a 

volt kórustagokat megkérni, hogy énekeljenek együtt tovább. Többen vállalkoztak is rá: 

1. Balta Mátyásné 

2. Báthor Anna 

3. Bistey Rezsőné 

4. Borbás István id.  

5. Farkas Katalin 

6. Horváth Józsefné 

7. Juhász Ferencné 

8. Menyhárt Imréné 

9. Molnár Lászlóné 

10. Nagy Márta 

11. Rusvai Lászlóné  

12. Szabó József 

13. Dr. Szabari Erzsébet 

14. Száraz Józsefné 

15. Szüle Lajosné 

16. Tajti Jánosné 

17. Dr. Vecséssy Sándor 

 

A többszólamú éneklésben gyakorlott énekkari tagok a pávakörnek hűséges és szorgalmas tagjaivá váltak, 

amely megerősödve kórusként is minősült, de ez már másik történet… 

 

 
 

Az énekkar legkitartóbb dalosainak „csónakja kikötött”, és egy sikeres népdalkörben, majd az utódkórusokban 

énekelték tovább Pitoni ismert dalát, „Boldog, aki énekel…” 

 

 
 

„Szálljon fel énekünk, úgy szálljon, 

hogy dallam a szívnek éltető erőt adjon, 

mert boldog, aki énekel, vidáman, hogyha 

szívből jön a szép dal.” 

 

 
Forrás: Fehér Ferencné (dr. Suba Györgyné) A jászapáti kórusmozgalom 100 éves története 1992; A kórus archív anyaga: jegyzőköny-

vek, éves beszámolók és tervek,  plakátok, meghívók, újságcikkek a jászapáti könyvtár és a szerző gyűjteményéből; Kórustagok visszaemlé-
kezései; dr. Vecséssy Sándor fénykép- és filmfelvételei. 
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Kórustagok fényképei  

 

 

Tajti  Katalin                 Török-Kovács Judit            Sándor Józsefné 

 

  ?     Horváth Ferencné Csintó Ferencné 

 

Menyhárt Imréné    Vágó Mária    Mihályi Mária  

 

Dr. Szabari Erzsébet   Lóczi Lászlóné   Nagypál Mária 
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Balta Mátyásné   Juhász Ferencné  

 

 

 Tajti Jánosné   Molnár Lászlóné   Szüle Lajosné  

 

 

 Deli István   Nagy G. József    Nagypál József 

 

 

Jász Bertalan    Szabari Ferenc    
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Balta Mátyás   Dr. Vecséssy Sándor    Nagypál Ferenc  

 

Donkó Ottó    Szaniszló Mihály    Demeter Péter   

 

 

Bistey László   Borbás László ifj.   Borbás István  

 

Gazsó Józsefné   Berente Miklósné   Rusvai Lászlóné 
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A kórus vezetősége  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árki Kornél karnagy 

 

 
 

Nagy Ferenc   Szikszai Gábor   Szikszai Klára 

 

 
  

  Csintó Ferencné    Bugyi István   Bagi Ilona  

 

 

 
  

 Donkó Ottó  Halmos Tamásné  Borbás Katalin   Borbás László  

 

 


