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Németh Katalin

IN MEMORIAM BAKKI KATALIN

Mindannyian, akik ma itt vagyunk, azért jöt-
tünk, hogy elbúcsúzzunk, és utolsó útján elkí-
sérjük szeretett karnagyunkat, az 1944. január 
31-én született Bedőné Bakki Katalint.

A Palotásy Kórus vezetésével téged 
1975 júliusában a Városi Tanács Művelődési 
Osztályának vezetője bízott meg. Még abban az 
évben mentünk Tallinnba, Szolnok testvérváro-
sába, amely akkor a Szovjetunióhoz tartozott. 
S bizony nemcsak a névsort, de még a progra-
mot is engedélyeztetni kellett a pártbizottságon. 
Neked sikerült olyan műsort összeállítanod, 
mely zeneileg értékes volt, és nagy sikert arat-
tunk vele. 

A zene életedben természetes volt, hiszen 
édesapád volt a Palotásy Kórus karnagya. 
Láttad és átélted a küzdelmes éveket, melyet 
édesapád az énekkar megtartásáért tett az 1950-
es években.

Ismerted a kórustagok képességét, s a mércét mindig eggyel feljebb tetted, hogy fejlőd-
jünk minden újabb mű megtanulásával, sikeres előadásával. Sokszor dicsértél bennünket, és 
folyamatosan biztattál, hogy sikerülni fog egy-egy nehezebb mű megtanulása, bemutatása, 
és igazad lett. 

Rengeteg kórusművet ismertél, és mindig tudtad, hogy arra az adott alkalomra milyen 
műsort állíts össze, ami odaillő, és garantált lesz a sikeres szereplésünk. Soha nem mondtad 
azt, hogy ez a fellépés rossz volt, de a véleményedből megértettük, hogy melyik mű melyik 
részénél kell legközelebb jobban odafigyelnünk. 

Az 1970-es években cserekapcsolat által már lehetett külföldre utazni kulturális cso-
porttal – elsősorban a szocialista országokba –, így jutottunk el először 1973-ban Drezdába 
ifj. Bakki József karnaggyal. 1977-ben Krakkóban, 1985-ben Bulgáriában és Jambolban 
is veled voltunk. Később már megnyílt előttünk Nyugat-Európa is. Hangversenyt ad-
tunk Ausztriában (Bécsben) két alkalommal, Franciaországban (Picardia megyében), 
Spanyolországban (Torreviejában) nemzetközi versenyen. Négyszer volt lehetőségünk 
Tamperében (Finnországban) fellépni, de énekeltünk Görögországban is (Karditsában) nem-
zetközi versenyen, és Olaszországban (Caorléban) két alkalommal. Testvérvárosaink közül 
kétszer léptünk fel Vechtában, majd Conselvében. 2008-ban Grazban az 5. kórusolimpián 
EzüST DIPLOMá-val jutalmazta a 7 tagú nemzetközi zsűri a „Musica Sacra” kategóriában 
bemutatott programunkat. 
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Ezek a külföldi sikeres szereplések mindannyi-
szor fejlesztették a kórus zenei, hangtechnikai tu-
dását. A világ számos pontján képviseltük hazán-
kat és Jászberényt, zenei kultúránk sokszínűségét 
mutattuk be a szép magyar kórusművek előadásá-
val. Utazásaink során bizony gyakran előfordult, 
hogy nagyon fáradtan mentünk fel a színpadra 
az egész napos városnézés vagy egyéb program 
után, de mindig nagy örömmel jöttünk le, amikor 
a közönség állva tapsolt a hangverseny végén. 

Ezt a sok sikert mind a te kitartó, áldozatos 
szakmai munkádnak köszönhetjük, s annak, hogy 
hittél bennünk, hittél abban, hogy meg tudjuk csi-
nálni, amit te a kórusnak célként kitűztél.

Belföldi kórustalálkozókon is sokszor szere-
peltünk. Először a szövetkezeti dalos találkozó-
kon vettünk részt, melyet évenként több alkalom-
mal is megrendeztek hol a Dunántúlon, hol az 
Alföld valamelyik nagyobb városában. Amikor 
pedig beléptünk a Pedagóguskórusok Országos 
Társaságába, minden évben más-más városban 
volt találkozó, ahol rendszerint énekeltünk, és két alkalommal Jászberényben is rendeztünk 
kórustalálkozót.  Rendszeresen részt vettünk a megyei kórustalálkozókon is. Rengetegszer 
közreműködtünk a városi ünnepségeken, rendezvényeken, melyeket lehetetlenség felsorolni.  

A nagy oratórikus művek megtanulása és előadása is a te nevedhez fűződik. Jászberényben 
ez a sorozat 1989-ben Liszt Ferenc: C-dúr koronázási miséjével kezdődött, utána folytató-
dott 1995-ben a Jászok Világtalálkozóján előadott Beethoven: IX. szimfóniájával. Ezután 
minden évben énekeltünk valamilyen oratórikus művet több kórus közreműködésével a 
Nagytemplomban, zenekarral, szólistákkal, melyeknek betanítója és karnagya is te voltál. 
Ugyancsak a te irányításoddal valósult meg Orff: Carmina burana című művének megtanu-
lása, melyet több alkalommal is énekeltünk szeretett városunkban. 

Hihetetlen nagy energiával rendelkeztél. állandóan terveztél, újabb és újabb kottákat 
hoztál, amelyek elsajátításával gazdagodott a kórus repertoárja. Sajnos a sok szép terv veled 
már nem valósulhat meg.

Most megköszönjük, hogy mindig szeretettel, türelemmel, sok energiával szervezted, ve-
zetted a kórust az utolsó pillanatig. Ígérjük, hogy folytatjuk örömzelésünket az énekkarban, 
öregbítjük hírnevét, megyünk az általad számunkra kijelölt úton. 

Fájó szívvel búcsúzunk tőled.
Nyugodj békében!

(A búcsúztató 2016. december 12-én hangzott el a jászberényi Fehértói temetőben.)


