A Bartók Béla XXVII. Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztivál
szakmai értékelése (Debrecen, 2016. július 07-10.)
1961-es alapítása óta, idén huszonhetedik alkalommal rendezte meg Debrecen városa – a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. szervezésében, a Kodály Filharmóniával együttműködésben – a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyt és Folklórfesztivált. A jubileumi eseményt meghatározta az alapító, Gulyás György születésének
100. évfordulója és a Bartók-év, melyet a névadó születésének százharmincötödik,
halálának hetvenedik évfordulóján hirdetett meg a kulturális kormányzat. A Gulyás
György által elképzelt sajátos profil – a kortárs a cappella kórusirodalom művelése –
ma is szilárd alapját és rangját adja a versenynek, s ennek megőrzése elsőrendű kötelesség. Ugyanakkor célszerűnek látszik időről-időre új elemeket, programokat rendelni a bevált versenyszerkezethez. Ezt a szándékot tükrözte idén az a kezdeményezés, mely különdíj formájában egy – az utóbbi 5 évben – 2011 után született (a legfrissebb terméshez tartozó) kórusmű kiemelkedő előadását kívánta jutalmazni.
A Bartók Béla XXVII. Nemzetközi Kórusversenyen idén két kontinens 12 országának
20 kórusa versengett. Résztvevő országok: Észtország, Indonézia, Izrael, Japán, Kína
(Hongkong), Lettország, Magyarország, Németország, Olaszország, Oroszország,
Szlovénia, Ukrajna
Ezúttal határozottan különvált a verseny nyitóünnepsége és hangversenye. Előbbit a
Református Nagytemplom falai között rendeztük meg, mely méltó keretet adott a
kórusok felvonulásához, a polgármesteri megnyitóhoz és a Gulyás Györgyre emlékező közös énekléshez.
A névadó Bartók szellemiségéhez kapcsolódva nemzetközi folklórfesztivál is részévé
vált az eseménynek, melynek során a különböző nemzetek vokális népzenéjét mutatják be a kórusok és a meghívott nívós együttesek. Ismét nagy tetszést arattak a
hallgatóság körében a szabadtéri folklórbemutatók, melyek Debrecen belvárosának
egyik leghangulatosabb helyszínén, a Déri téren kerültek megrendezésre. A versenyző kórusok mellett sikerrel hangzott el Guessous Majda Mária népi énekes, a magyar
és közel-keleti dallamrokonságot párhuzamba állító produkciója, valamint a Szent
Efrém Férfikar Bartók férfikarait és azok forrásait bemutató műsora.
A Verseny utolsó napján zajló templomi fellépéssorozat (Musica Sacra) keretében
Debrecen és a régió templomaiban kaptak szereplési lehetőséget a városba érkező
énekkarok. A templomi fellépések révén nemcsak újabb hallgatói környezetbe
juttathattuk el a kórusokat, hanem lehetőség nyílott korábbi zenetörténeti korszakokban és stíluskörben keletkezett kompozíciók előadására is.
Az előző évek gyakorlatához képest különösen nagy hangsúlyt kaptak a vendég
együttesek, illetve debreceni kórusok városbéli fellépései. Egyre népszerűbbek voltak a szabadtéri meglepetéskoncertek is, melyek révén nemcsak a szakmai közönség, hanem szélesebb rétegek számára is igyekeztünk népszerűvé tenni a közös zenélés, éneklés ügyét.
Ismét sor került Debrecen város által megrendelt kompozíciók ősbemutatójára is. A
cappella bemutatóként szólaltak meg Andorka Péter, Solti Árpád, Ott Rezső és Virágh András új kompozíciói a Kodály Kórus, illetve a Lautitia Gyermekkar előadásában. A nyitókoncert második részében következett Huszár Lajos Resurrectio című –
közel egyóra időtartamú – oratóriumának ősbemutatója énekes szólisták és a Kodály
Filharmónia együtteseinek közreműködésével, Kovács János Kossuth-díjas karnagy
vezényletével.
Az öt kategóriában, két fordulóban lezajlott megmérettetés színvonala – a jelenlévő
zsűritagok és szakemberek véleménye szerint – különösen kiemelkedő volt, az elmúlt évtized egyik legjobb versenyét bonyolítottuk le. Ez a megállapítás fokozottan
érvényes a gyermekkarok, kamarakórusok és vegyeskarok mezőnyére, ahol az ezúttal díjat nem nyert énekkarok is rendkívül magas nívót képviseltek - más mezőny-

ben akár a nyertesek közé is kerülhettek volna. Külön megemlítendő tény, hogy
több olyan résztvevő együttese volt az idei versenynek, mely nem első alkalommal fordult meg Debrecenben. Kitűnő eredménnyel szerepeltek a Debrecen színeiben indult kórusok is, kategóriáik második díját elnyerve.
A kétszer öt tagot számláló, a zenei élet nemzetközi kiválóságaiból álló zsűri felváltva végezte munkáját az egyes kategóriák fordulóiban. Az elődöntőt követően
kategóriát cserélve valamennyiüknek alkalma nyílt az összes kórus teljesítményét
értékelni. (Ez a módszer a minimumra szorítja az esetleges részrehajlás esélyét is.)
A bíráló bizottságok élén ez alkalommal is két nagytekintélyű szakember állt, Erdei
Péter és Peter Broadbent (GBR) személyében. Irányításuk alatt a zsűrik igen hatékonyan és harmonikusan végezték munkájukat, jelentős véleménykülönbségek
nem alakultak ki az egyes produkciók elbírálása során.
Az idei, jubileumi versenyhez kapcsolódott az alapító, Gulyás György munkásságát
és életét tudományos igénnyel feldolgozó tablókiállítás is, mely a Méliusz Juhász
Péter Könyvtár és a Debreceni Egyetem Könyvtár anyagából készült, Balogh József
kurátori közreműködésével. Társrendezvényként képzőművészeti és fotókiállítás
is gazdagította a látnivalók sorát. Valamennyi versenyprogramot felvételen rögzítette a Kölcsey Központ stúdiója, az MR3 Bartók Rádió pedig élő egyenes adásban
közvetítette a nyitóhangversenyt, a nagydíjas versenyt és a záróhangversenyt.
Utóbbi keretében speciális homok-animációval illusztrálva szólalt meg Bartók Cantata Profana című alkotása. Jelentős előrelépésnek számít, hogy néhány év kihagyás után, újra élő internet közvetítéssel tudtunk kilépni a Kölcsey Központ falai
közül. A rendezvény általános marketing tevékenysége és kommunikációja is erőteljesebb és tervszerűbb volt a korábbiakhoz képest.
A tudásukat összemérő kórusok produkcióinak és a nemzetközi szaktekintélyekből
álló zsűri következetes munkájának köszönhetően a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny 2016-ban is tovább erősítette tekintélyét és presztízsét. Valamennyi
döntőben elért helyezés, különdíj elnyerése komoly rangot jelentett, mert magas
művészi teljesítményen alapult. A verseny Nagydíját elnyert művészi és technikai
értelemben egyaránt világszínvonalú műsora mellett még jónéhány énekkar megkapóan szép produkcióira, pillanataira emlékezhetünk.
Az idei költségvetés lehetővé tette, hogy javítsunk az elszállásolás és az ellátás
minőségén. Ezt az énekkarok és a vendégek esetében is érvényesíteni tudtuk. Komoly szakmai nyereség, hogy négy év kihagyás után ismét meg tudtuk rendezni a
maga nemében egyedülálló Nemzetközi Karnagyi Mesterkurzust, mely munkáját a
versenyt követően teljesítette ki.
A jelenlegi fesztivál- és versenyprogram meglehetős zsúfoltságát enyhítendő,
megfontolandó lenne – a további elégséges forrásokat feltételezve – visszaállítani
a rendezvény ötnapos időtartamát, mert így a zárónap zsúfoltsága enyhülne, és a
jelenleginél is több külső program megvalósítására lenne lehetőség.
A több mint félévszázados múlt művészi eredményei és tapasztalatai, valamint a
jövőre vonatkozó ambiciózus tervek feltétlen ösztönzést és felelősséget jelentenek a szervezők számára, a rendezvénysorozat további folytatására. Debrecennek
továbbra is a nemzetközi kórusélet élvonalában kell tevékenykednie, mert erre
predesztinálják múltba visszatekintő hagyományai éppúgy, mint jövőbe mutató
lehetőségei és kötelezettségei. A városvezetés által megcélzott Európa Kulturális
Fővárosa – 2023 projekt fő eseményei lehetnek a Bartók Kórusversenyhez kapcsolódó, nagyszabású nemzetközi programok megvalósításai is.
Debrecen, 2016. augusztus 15.

Balogh József

Dátum

Program

Nézők

Közreműködők Helyszín

2016.07.06.

Beharangozó koncertek

600

140

városszerte

Kapcsolatok Kertje - kórus-közönség találkozó

300

20

MODEM-udvar

900

230

városszerte

Kórusok felvonulása, ünnepélyes megnyitó

300

600

Református
Nagytemplom

Nyitó díszhangverseny

600

150

Kölcsey Központ

2.100

600

Kölcsey Központ

Folklórfesztivál

900

180

Déri tér

Döntők

2.300

500

Kölcsey Központ

Folklórfesztivál

700

140

Déri tér

Musica Sacra - templomi hangversenyek

2.800

340

városszerte

Nagydíjas verseny

750

140

Kölcsey Központ

Díjkiosztó és záróünnepség

1.100

150

Kölcsey Központ

2016.07.07. Beharangozó koncertek

2016.07. 08. Elődöntők

2016.07.09.

2016.07.10.

A beszámoló online formában is elérhető a http://www.fonixinfo.hu/kozerdeku-informaciok oldalon.

