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szerző aláírásával készült.
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Előszó

A „boldog békeidők” Szabadkáján sok szép dolog született, 
ezek egyike a Szabadkai Dalegyesület, amelynek történetét rész
ben már megírtam a Szabadka zenei élete 1900—1918 c. köny
vemben (Életjel Kiadó, 2002). Dévavári Zoltánnak köszönhető
en aztán hozzájutottam dr. Brenner József naplójegyzeteihez és 
emlékirataihoz, s ezek segítségével feltárhattam a dalárda teljes 
történetét az első naptól az utolsóig. Korábbi munkám felhasz
nálásával, az újabb adatok ismeretében fogalmaztam újra a kó
russal kapcsolatos történéseket.

Az 1889-ben megalakult énekkar viszonylag rövid, de ese
ményekben gazdag élete megérdemli, hogy Szabadka történeté
nek legfényesebb lapjaira kerüljön.





Az első énekestársuJások
7

A XIX. század közepe táján Magyarországon elindult kórus
mozgalom szele Szabadkát is elérte, az első kísérletek azonban 
nem jártak sikerrel. Főleg a város magyarjainak próbálkozásai 
bizonyultak életképtelennek. Ilyen volt például az a dalegylet, 
amely 1876. január 2-án alakult meg az akkori városháza nagy
termében. Szabados János megnyitó beszédét a jelenlevők viha
ros éljenzéssel fogadták, majd megválasztották az elnököt (Sá
tor Jenő alügyész személyében), az alelnököt (Szabados János), 
a titkárt (Karvázy János) és a pénztárost (Mucsi György), s a 
kórus Sárváry Mihály karnagy vezetésével megkezdhette mun
káját. A próbák a régi gimnázium egyik tantermében folytak.

A Szabadkai Közlöny 1876. január 24-i számában megjelent 
nyílt levél szerint az elnök belső viszályokra hivatkozva bead
ta lemondását. Az új elnök Szabados János lett, de ő sem járt 
sokkal nagyobb szerencsével. A kórus első fellépésére a Nőegy
let szervezésében február 24-én megtartott bálon került sor. A 
sajtó szerint a siker óriási volt, „a közönség lelkes, viharos tet
széssel és elragadtatással” fogadta a produkciót. Hasonló jellegű 
szereplésre később is sor került, a helyszín leginkább a Wenczel- 
féle szálloda volt, adataink azonban nagyon hiányosak s egy idő 
után a jókedvű dalosoknak teljesen nyoma veszett.

Brenner József (Csáth Géza édesapja) visszaemlékezései 
szerint az első dalárdát Szabadkán Állaga Géza, az országos hírű 
zeneszerző és kitűnő csellista szervezte meg, aki a hatvanas évek
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második felében élt és működött Szabadkán. Távoztával (1870- 
ben) a kórus megszűnt létezni. Gaál Ferenc zeneigazgató 1882- 
ben történt kórusalapítási kísérlete az első nyilvános szereplésig 
sem jutott el, pedig a próbák elkezdődtek, a lelkesedés azonban 
mind jobban és jobban alábbhagyott, s végül teljesen elapadt.

Szabadka szerbségének kezdeményezése már szerencsésebb 
csillagzat alatt született. A Szerb Dalegyesület (Srpsko pevačko 
društvo) megalakulásának éve: 1865, s Đura Manojlović - 
Cvetko Manojlovićnak, a zenede majdani igazgatójának az 
édesapja -  volt az első elnöke és egyben karmestere is az egye
sületnek, amelynek tagsága azonban alig volt népesebb egy 
templomi kórusnál, mint amilyen például a Szent Teréz-temp
lomban már évtizedek óta létezett. Ráadásul ennek az énekkar
nak a működése sem mondható felhőtlennek s még kevésbé 
rendszeresnek.

A város zenei életében igazán jelentős szerepet a Szabadkai 
Dalegyesület játszott, amely 1889-ben alakult meg azzal a céllal, 
hogy „a magasabb énekművészetet nemzeti irányban ápolja, 
fejlessze és az ez iránt észlelt közönyt eloszlassa”

A Napló újságírója 1932. december 4-én így emlékezett 
vissza a dalárda megalakulására: „1888-ban Brenner József ügy
véd lakásán összegyűjtötte néhány barátját, azokat, akik értet
tek a muzsikához és szeretik a dalt, s ezek eleinte csak a maguk 
mulatságára énekelgettek. Brenneren kívül négy tanárból állt ez 
a kis társaság. Ezek voltak: Tipka Antal, Ruprecht Alajos, Ta
kács Ede és Kosztolányi Árpád. Tipka erősen az orrán keresz
tül beszélt, de a kvartettben mégis használhatták. Csakhamar
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Állaga Géza a dalegyesület első karnagya
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csatlakozott a kis társasághoz Gráf Károly törvényszéki bíró, 
dr. Schnier György és dr. Révfy lenő orvosok, Solymossy La
jos, Pillér György, Horváth Fábián, a női tanítóképezde taná
rai, Kladek Mihály tanító, Decsy Jenő gyógyszerész és Benedek 
Gyula vívómester. Kb. egyévi együttműködés után a jó barátok 
elérkezettnek látták az időt arra, hogy hivatalosan is megalakít
sák a Dalegyesületet, ami 1889. október 20-án meg is történt. Az 
alapszabályokat a Belügyminisztérium jóváhagyta. Az új egye
sület elnökévé Gyelmis Gerő ügyvédet választotta meg, vezető 
karnagynak pedig Gaál Ferenc zeneigazgatót, a már akkor is 
jónevű zeneszerzőt.”

Az egyesület alapító tagjai a következők voltak:
Bajsai Vojnits Oszkár, id. Bajsai Vojnits Sándor, Balogh 

György, Balogh Mészáros Zsófia, Bezerédy István, dr. Békeffy 
Gyula, dr. Békeffy Károly, id. Birkáss Lajos, dr. Bíró Károly, dr. 
Bíró Károlyné, dr. Blau Lajos, dr. Brenner József, özv. Brenner 
Józsefné, Buchwald Lázár, Decsy Dezső, dr. Dembitz Lajos, özv. 
Fimpl Ferencné, dr. Flatt Viktor, id. Franki István, id. Gálfy 
György, Geiger A. Mór, Gyelmis Gerő, Haverda Boldizsár, 
özv. Hidegh Árpádné, Hoffmann Máté, ifj. Hőbl Ferenc, Iványi 
István, dr. Janiga János, dr. Krahl Lipót, Krausz és Fischer 
cég, Lábas Gyula, Lichtneckert András, Lichtneckert Károly, 
Lyubibratits Kelemen, dr. Mamuzsics Bódog, Mamuzsics Félix, 
Mamuzsics Lázár, Milassin Kálmán, Milassin Nagy Antónia, 
Mucsy György, dr. Mukics Simon, dr. Mukics Simonné, dr. 
Novák József, Parcsetics József, Paukovics Andor, Paukovics 
Andorné, Piukovics József, Prokesch Mihály, dr. Purgly Sándor,
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Regényi Lajos, dr. Révfy Jenő, dr. Sántha György, dr. Schnier 
Gyögy, Schossberger József, dr. Solti Károly, Stayer Gyula (Bu
dapest), Szabadkai Ált. Takarékptár Rt., Szabadkai Takarékptár 
és Népbank, Szabadka sz. kir. város, özv. Szárics Kálmánné, 
Székely Simon, Szigethy József, dr. Szilasi Fülöp, Sztojkovics 
Dusán, Tamasy János, Törley Gyula, Varga Ágoston, Varga 
Károly, Váli Gyula, Vermes Béla, Vermes Károly, dr. Vermes 
Lajos, dr. Vécsey Emil, Vojnits István Gáboríi, Vujkovics Czviin 
Pál és dr. Wilheim Adolf.

Az első év

Dr. Brenner József naplót -  „Karnagyi könyv”-et -  veze
tett az egyesület életéről s ennek köszönhetően jól nyomon kö
vethetjük a dalárda első tíz-egynéhány évének eseményeit. (A 
kézzel írt feljegyzések olykor nehezen olvashatóak, a félreolva- 
sásokért - különösen a nevek esetében -  a kedves Olvasó szíves 
elnézését kérem.)

Hogy az énekestársaság valamilyen formában korábban is 
működött, jó bizonyíték rá, hogy már a megalakulás napján, 
tehát 1889. október 20-án este kilenckor a dalárda szerenádot 
adott az egyesület elnökének, Gyelmis Gerőnek. Öt dal hang
zott el, négy Lányi-szerzemény: Tavasz elmúlt; Elmegyek és 
nem tudom még...; Nem tudja még a lány, nem; Peng a kasza és 
Marschner Éji dák.
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Dr. Brenner József és felesége Decsy Etelka
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Hetente háromszor tartottak próbát: kedden a tenoris
tákkal, csütörtökön a basszistákkal, szombaton pedig az egész 
kórussal - minden alkalommal délután öttől fél hétig. Az 
énekkarnak csak férfitagjai voltak. Első tenort a következők 
énekeltek: Bogáromy János, Graff Károly, Hochfelder Márton, 
Mucsy György, dr. Révfy Jenő és dr. Schnier György. Második 
tenort énekelt: dr. Bácskay Vilmos, Demidor Imre, Horvátovics 
Ernő, Kuhusz Imre, Mérey Ágost, Petres János, Pillér György, 
Solymossy Lajos és Triff Gábor. Első basszust: dr. Bíró Károly, 
Benedek Gyula, Hevér Géza, Jakobcsics Imre, Milassin An
dor, dr. Milassin Kálmán, Pöschl Gyula, Ruprecht Alajos és 
Takács Ede. Második basszust: Abrasich Antal, Berkes Antal, 
Décsy Jenő, Kladek Mihály, Kosztolányi Árpád, Latky József, 
Schwener Fábián és dr. Brenner József.

Az első nyilvános fellépésre 1889. november 30-án került 
sor. A Pest Szálló nagytermében megtartott „házi dalestély” 
műsora a következő volt:

1. Liszt: Vigadás közben
2. Wagensommer: Sárgul már a jegenyefa levele

Esteledik a határon 
Hadd tudja meg azt a világ

3. Nádor: Kossuth-dal
4. Huber: Húzzad, cigány!

Gaál: Szomorúan zúg-búgaszél 
Huber: Piros, piros, piros

5. Gernhart: Reám tekints
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6. Gaál: Hét csillagból van a Göncöl szekere 
Zöldre van a ...

Az est folyamán elhangzott még Dreyfuss Fekete ̂ ra/c/cban 
című monológja dr. Schnier György előadásában.

A dalestélyt hajnali háromig tartó táncmulatság követte.
Milassin Jakab királyi járásbíró nejének temetésén, 1890. 

január 7-én, a kórus két dalt énekelt: a Circumdederunt met és 
Seyler Károly Gyászkarit

Négy nappal később, január 11 -én került sor arra a koncert
re, amelyet a Magyar Szent Korona Vöröskereszt Egyletének 
szabadkai fiókja rendezett a színházban. Ez alkalommal a kö
vetkező dalokat adta elő az énekkar:

Gaál—Petőfi: Imádságom
Szentirmay: Száll a madár

Ez a leány nyalka is

Közkívánatra elénekelték még Lányi Tavasz elmúlt kezdetű 
dalát is.

Ezután következett március 12-én a szerenád Gyelmis Gerő 
ablaka alatt. Erről a szerenádról egy évben sem feledkeztek meg 
a mindenkori elnök neve napján.

A főgimnázium tanulóit segítő egylet hangversenyén az is
kola tanulóival együtt énekelték a Himnuszt, maguk pedig Gaál 
Ferenc Imádságom c. szerzeményét.
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Másnap ismét egy szomorú kötelességnek tettek eleget a 
kórustagok: egy társuk, Petres János feleségét kísérték ki utolsó 
útjára. Ezúttal is Seyler Gyászkarit énekelték el.

Az április 19-i hangversenyen Prokopovics Nina és Skultéty 
Ilma voltak a szólisták, akik Zichy Búcsúszerenádját adták elő 
zongora- és kóruskísérettel.

A szabadkaiak már akkor is Palicsra jártak majálisozni, s 
nem okvetlenül május elsején. A dalegylet tagjai ettől az évtől 
kezdve az egész napos kikapcsolódásra mindig egy dalestéllyel 
tették rá a koronát. Nem tudjuk, hogy mit énekeltek, mint ahogy 
a Nemzeti Kaszinóban november 29-én lezajlott házi dalestély 
műsora sem maradt fenn. A december 27-én ugyanitt megtar
tott hangversenyről is csak annyit tudunk, hogy azon Kersch 
Mihály is közreműködött.

A teljesség kedvéért említsük meg a Barátok templomában 
való közreműködést a fél tizenkettes misén október 8-án, ami
kor Ruprecht Alajos és dr. Révfy Jenő szólót is énekeltek, vala
mint a zeneiskola vegyes kórusába való besegítést december 21 
én. Másnap pedig ismét a temetőbe vonult ki a kórus, hogy részt 
vegyen dr. Pertits József ügyvéd végtisztességén. (A dalárda a 
későbbiek során is számos temetésen részt vett, de az ezekről 
való beszámolóktól a továbbiakban eltekintünk.)

Az 1891. január 11-én megtartott évi közgyűlésen felolva
sottjelentés szerint az előző évben a dalegyesületnek 12 fellépése 
volt, a tagság létszáma pedig 39. Foglalkozásuk szerint található 
közöttük: 7.tanár, 4 lelkész, 4 tanító, 4 pénzintézeti hivatalnok, 
3 orvos, 3 városi tisztviselő, 2 törvényszéki bíró, 2 törvényszéki
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Gaál Ferenc fiatalkori arcképe
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jegyző, 2 mérnök, 2 ügyvéd, 1 országgyűlési képviselő, 1 albíró,
1 ferencrendi áldozár, 1 gyógyszerész, 1 ügyvédjelölt és 1 pos
tagyakornok. Évközben kiléptek: hárman elfoglaltság, egy tag 
betegség és négyen a városból való eltávozás miatt. Ugyanakkor 
az egyesület 7 új taggal bővült.

A kórus megtanult 33 új dalt -  közöttük 22 népdalt tehát 
az 1889-ben megtanult tizennyolccal együtt összesen 51 dal sze
repelt a műsorán.

A 6 igazoladan hiányzás után az egyesület pénztárába befi
zetett ún. bírságpénz (!) 1 forint 20 korona.

Gaál Ferenc lemond

Az évi közgyűlésen felolvasott beszámolóban a következő 
gondolatok is elhangzottak: „Ha a működő tagok eddigi buz- 
gósága, kedve és komolysága - mint remélhető - nemcsak ki
tartó és állandó lesz, hanem egyesületünk eszméje iránt táplált 
előszeretetük kifolyásaként növekedni fog, úgy az 1892. évi 
országos dalárünnepélyen bizalommal léphetünk síkra a babé
rért, melyet ha netalán régi és gyakorlott más Dalegyesületekkel 
szemben nem is nyerünk el, elmondhatjuk, hogy kötelességün
ket teljesítettük és városunknak nem válunk szégyenére.”

Az egyesület elnökét március 12-én ezúttal nemcsak szere
náddal, hanem egy fényképpel is meglepték, amelyen a dalárda 
összes tagja látható volt.



Öt nappal később a ferencrendiek templomában találjuk az 
énekkart, ahol a féltizenkettes misén Engesser: Salve Regina és 
Beethoven: Isten dicsősége c. művét adták elő. Ugyanekkor két 
orgonakíséretes szerzemény is elhangzott: Weiss Ave Máriája és 
a Domine ne infurore tuo, a szólisták dr. Révfy Jenő és Ruprecht 
Alajos voltak.

Harmincegy tag továbbra is szorgalmasan eljárt a próbák
ra, aminek köszönhetően 1891. április 18-án a dalegyesület 
megtarthatta soron következő hangversenyét. A kórus három 
számmal szerepelt, s rajta kívül fellépett még dr. Révfy Jenő, aki 
operaáriákat énekelt, Maczák Manó, aki zongorázott, Pöschl 
Gyula, aki gordonkázott, és Révfy Anna, aki hegedűjátékával 
„valósággal elragadta a közönséget” Két mű szerepelt a reperto
árján: Vieuxtemps: Ballada és polonéz, valamint Auer: Magyar 
rapszódia c. szerzeménye.

A Pest Szálló nagytermében megrendezett dalestélyt hosz- 
szan az éjszakába nyúló táncmulatság követte.

Május 20-án -  váratlanul-e vagy sem - elfoglaltságára hi
vatkozva lemondott a dalegyesület főkarnagya: Gaál Ferenc. 
Márpedig ahol van főkarnagy, ott „mellékkarnagynak” is kell 
lennie -  s volt is. így aztán ettől a naptól kezdve a karnagyi teen
dőket (is) dr. Brenner ]ózsef> az egyesület szíve-lelke végezte.

A június 6-án Palicson megrendezett majális 120 fős társas 
ebéddel kezdődött, majd „lapdázás” fél hatkor pedig dalestély 
következett. A közvacsora után Grohmann Vilmos tűzijátékkal 
szórakoztatta a vendégeket, s csak ekkor vehette kezdetét a haj
nalba nyúló tánc.
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A nyári szünet befejeztével szeptember 5-én folytatódtak 
a próbák, illetve, ahogy akkor mondták: az énekórák, amelyek 
eredményében október 6-án gyönyörködhettek a szabadkaiak, 
amikor az aradi vértanúkra emlékezve gyászmisét tartottak a fe
renceseknél. A mise alatt a következő művek hangzottak el:

1. Beethoven: Gyászdal -  énekelte: dr. Milassin Kálmán
2. Seyler: Recordare -  énekelte: a Dalegyesület
3. Mozart: Lacrymosa -  énekelte: dr Révfy Jenő
4. Nemesovits: Sanctus -  énekelte: a Dalegyesület
5. Gyászdal -  énekelte: Ruprecht Alajos
6. Erkel: Gyászdal -  énekelte: a Dalegyesület
7 Nemesovits: Libera me -  énekelte: Ruprecht Alajos
8. Erkel: Himnusz -  énekelte: a Dalegyesület.

Ennél is jelentősebb esemény volt azonban a dalárda no
vember 28-án megtartott koncertje, amelynek műsorán a kö
vetkező művek szerepeltek:

1. Huber: Cserebogár
2. Thern: Bájos boldogság
3. Káldy: Matrózdal
4. Dr. Milkó Izidor felolvasása a séta művészetéről
5. Szentirmay: Nyugtasd rajtam
6. Lányi: Reszket a bokor
7 Lányi: Három eredeti magyar dal (a Szabadkai Dalegye

sületnek ajánlva)
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Az estély bevételének a felét a Szabadkán fölállítandó sza
badságszobor javára szerették volna átadni, de mivel a szobor- 
bizottság még meg sem alakult, így a felkínált pénzösszeg egy
előre a dalegyesület pénztárában maradt.

A következő év januárjában megtartott évi közgyűlésen dr. 
Brenner csupa jó eredményről számolhatott be: a taglétszám tíz 
fővel gyarapodott, s a kórus 16 új darabot tanult be, tehát most 
már 67 mű szerepelt a repertoárján.

A Vöröskereszt egylet szervezésében 1892. február 2-án megtar
tott hangversenyen a dalárda a következő két számmal lépett fel:

Lányi: Három eredeti magyar dal és
Gounod: Katonakórus a Faust c. operából.
Június 7-én az egész ország Ferenc József megkoronázásá

nak 25. évfordulójára emlékezett. Az ünnepség előestjén a vá
rosháza előtti tribünön a Himnuszt és a Fenn van a szabadság 
kezdetű dalt énekelte el az énekkar, másnap a Szt. Ferenc-ren- 
diek templomában pedig csak a Himnuszt.

Az országos dalünnepet augusztus 16-a és 19-e között tar
tották meg Budapesten, amelyre a szabadkai dalosegylet végül 
mégsem ment el, hanem csak egy hattagú küldöttséggel képvi
seltette magát.

Az aradi vértanúk emlékére tartott gyászmisén több szám
mal is szerepelt a kórus:

1. Engesser: Requiem
2. Mozart: Lacrymosa -  Révfy előadásában
3. Nemesovits: Sanctus



Lányi Ernő díjnyertes partitúrájának címoldala
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4. Seyler: Recordare
5. Erkel: Gyászdal
6. Engesser: Libera
7 Erkel -.Himnusz

A prépost nem engedte meg, hogy a Himnuszt a templom
ban elénekeljék, így az már csak az utcán hangozhatott el.

A november 26-án megtartott dalest közönsége újabb kó
rusművekkel ismerkedhetett meg. Ezek:

1. Lányi: Este van már
2. Wagner: Zarándokok kara a Tannháuser c. operából
3. Huber: Nem volt párja a faluban
4. Storch: Éji varázs
5. Lányi: Muzsikálnak
6. Gounod: Katonakar

Ekkor történt, hogy a főpróbát Lányi Ernő is meghallgatta.
Az 1893. január 1-jén egy református istentiszteleten lépett 

fel a kórus, Beethoven Isten dicsősége c. művét énekelte el.
A Szeretet Nőegylet január 14-ei hangversenyén a dalárda 

három művel szerepelt, ezek:
Állaga: Téli dal
Storch: Éji varázs
Erkel: Keserű bordal
A január 29-én megtartott évi közgyűlésen elhangzott be

számoló szerint az előző évben a kórusnak összesen hét fellé
pése volt, tizenegyen beléptek, tízen kiléptek, egy tagot eltemet
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tek, maradtak harmincötén. De csak a fele részük járt rendsze
resen próbára. Sok a késés, a próbákról való korai eltávozás, s 
a rendszertelenül járók „a darabokat nem tanulván be jól, az 
összelőadást inkább rontják, semmint annak használnának. [...] 
Legyen inkább kevesebb működő, de ezek azután igazán mű
ködők legyenek.” -  fejezi be jelentését dr. Brenner József s egy
ben felszólít az alapszabály azon pontjainak szigorú betartására, 
amelyek a tagok kötelességeire vonatkoznak:

16. §

A működő tagok tagsági díjat nem fizetnek, hanem erkölcsi
leg kötelezvék az énekgyakorlatokon való pontos és szorgalmas 
megjelenésre; nemkülönben kötelesek úgy az összes, mint a kar
mesterek által kiválasztott működők részt venni az egyesület által 
rendezendő előadáson. Ezenkívül kötelesek a választmány - vagy 
esetről-esetre az elnök által - a karmesterek meghallgatásával, 
elrendelt közreműködésre.

17 §

A tagok kötelesek az énekgyakorlatokon és előadásokon a 
karmesternek a fegyelemre és az éneklésre való rendeleteit telje
síteni.

18. §

Nyilvános helyeken az elnök és a karmesternek együttes en
gedélye nélkül karban énekelni szigorúan tilos.



19. §

Azon működő, aki az énekgyakorlatról előleges bejelentés 
nélkül vagy igazolatlanul elmarad, köteles az egyesület pénztá
rába az ügyrend által meghatározandó büntetéspénzt fizetni.

20. §

Azon működő tag, aki 4 órát egymásután bejelentés nélkül 
vagy igazolatlanul elmulaszt: a működő tagok sorából kizáran- 
dóy ami fölött a választmány határoz.

21. §

Igazolási okul csupán betegség, hivatalos elfoglaltság és fon
tos családi körülmények szolgálnak.

22. §

A mulasztó tag köteles igazolási okát röviden a karmester
nek a legközelebbi órán, akár szóval akár írásban bejelenteni. 
Bizonyítékokat azonban előterjesztenie nem szükséges; előadása 
föltétlenül igaznak s a valóságnak megfelelőnek vétetik.

23. §

A tagsági minőség megszűnik: 1. a tag halálával; az alapitó 
tag örökösei kötelesek azonban a hátralékos tagdíjat megfizetni;
2. önkéntes kilépés által; 3. kizáratás által.
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Milyen volt egy farsangi mulatság 
a 19. század végén?

Az 1893. február 13-ára meghirdetett dalestélyre a követke
ző -  sokat sejtető -  műsorral csalogatták a közönséget:

1. Khínai influenza-szerenád - előadja a pekingi dalárda.
2. Szemléleti oktatás felnőttek részére - előadja Éhös Pétör 

felső-kis-ér-szent-Mihály-nagy-egyház-ágotai néptanító.
3. A müezzin imája - előadja a stambuli dalkör és a kutahiai 

üvöltő dervisek.
4. A törpe Coriolán - tréfás szavalat. Előadja Aurelius utazó 

római művész, a világ legkisebb embere.
5. A hálátlan Kunigunda - paródia. Előadja Links Lajos, 

Krawatinsky Ernő és Krawat Ödön, a berlini opera tagjai.
6. A szatócs - Bartalustól. Előadja azalsó-magyar-bakitüttös- 

farkasd-haraszti dalegylet.
7 Ceyloni gordonka-hangverseny - előadja a tíz Malaka- 

hua testvér Colombóból.
Olvassunk bele a Szabadkai Hírlap február 19-ei számába 

s megtudjuk, hogy mit is rejtenek valójában a kissé furcsa fenti 
műsorszámok:

„E programszámok közül az 1., 3., és 6. művészi előadása 
a Dalegyesület összes működő tagjainak -  élükön a fáradha
tatlan főkarmesterrel: Brenner József drral -  az érdeme. Derék 
dalosaink az influenza szerenádéban megmutatták, mint kell 
quartettben tüsszenteni, köhögni és krákogni és a fináléban 
a szájuk elé tartott zsebkendőn keresztül énekelve ábrázolni
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az influenza keserveit; a szatócs százféle árucikkének pompás 
elősorolásáért cserébe legalábbis ugyanannyi éljent és tapsot 
kaptak. A teljes énekkar előadásának legkimagaslóbb pontja 
azonban mégis a müezzin imája volt, melyben majd a két fő
dervis -  Révfy Jenő dr. és Benedek Antal -  csengő solo tenorjai 
felelgettek egymásnak a messze távolból (az előbbié a karzat fül
kéjéből), majd ismét a két részre osztott chorus accordjai keltek 
egymással versenyre, folyton kísérve a két fődervis lágy melódi
áitól, egyaránt dicsérve mind a szerzőnek -  Dopplernek -, mind 
a vezénylő főkarmester nemes ízlését.

A program egyik legkacagtatóbb pontja Éhös Pétör szem
léltető oktatása volt, melyben egy két öl magas tábla sikerült 
karikatúráiról magyarázta a felismerhetetlenségig elmaszkí
rozott Grohmann Vilmos tanár Éhös Pétör rigmusaiban Dal
egyesületünknek és társadalmunknak typikus alakjait úgy a 
közönségnek, mint a padban ülő rakoncátlankodó műkedvelő 
diákoknak. Az ártatlan tréfának legjobban nevettek épp a meg
énekeltek és hozzátartozóik, sőt az egyik megénekelt afölötti 
lelkesültségében, hogy róla sem feledkeztek meg, az előadás 
után öt forintot adott át az egyesületi pénztárosnak a rajzolási 
költségek fedezésére.

Méltó párja volt ennek a törpe Coriolán, hol az előadónak: 
Demidor Imre dmak, sikerült magát derékban eredeti testhosz- 
szának felére amputálni, a mögötte láthatatlanul gesztikuláló 
Schnier György drnak pedig ez operációja sikerültebb volt, 
mint Billroth professzor bármely világhírű műtété.
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Links (Balogh) Lajos, Krawatinsky (Horvátovics) Ernő és 
Krawat (Horvát) Ödön által előadott Kunigunda igen ügyes 
orpheumi paródia volt és praeparált zsebkendőikből liter szám
ra kifacsart könnyek legalábbis ennyi könnyet facsartak ki a kö
zönség szeméből is a szertelen nevetéstől.

A záradékot képező ceyloni gordonkahangverseny Brenner 
József főkarmester találmánya, ki a gordonkákat fésűre fektetett 
papirosdarabokból készítette, megmutatván, hogy a gyerme
keknek ezen, még a szabadkai tamburánál is primitívebb hang
szeren is lehet összehangzóan, sőt egészen élvezhetően előadni 
úgy a »Panasz« című szerenádot, mint a »Madarászának egy 
általánosan ismert közkedveltségű áriáját.”

A mókás hangverseny utáni hangulat leírását ugyancsak a 
Szabadkai Hírlap tárcaírójától kölcsönöztük:

„Mit mondjunk a táncról? A siker jellemzésére e tekintet
ben elég annyit említeni, hogy az első négyest 100 pár táncolta 
és hogy még reggel 7 órakor is ott sírt majd nevetett a Piros Józsi 
száraz fája.”

A tréfás tombola iránt a szünetben akkora volt az érdeklő
dés, hogy a négyszáz „tombola tábla” pillanatok alatt elfogyott.

A tudósító szerint az est sikere teljes egészében dr. Brenner 
Józsefnek köszönhető, aki „az influenza-szerenádot és a mü- 
ezzinek imáját vezényelte, a szemléltető oktatás alkalmával 
műkedvelő diáktársai közt sikerült verekedést rögtönzött, a 
törpe Coriolán előadásánál súgott, a hálátlan Kunigunda ének
lését harmóniumon kísérte, a szatócs quartettjében -  melyet 
Hodossy Géza karmester vezényelt -  a második basszust éne



kelte, a gordonkahangversenyben fújta a papirossal praeparált 
és jobb kezében tartott fésűt, bal kézzel és lábaival játszott a har- 
móniumon, fejével és derekával dirigált, a tombolánál kikiáltot
ta a húzott számokat és szétosztotta a nyereménytárgyakat.”

Hölgyek a férfikarban

A reggelig tartó mulatozás után egy kis szünet következett. 
Egy hónappal később a dalosok Storch Éji varázs c. dalával 
felköszöntötték neve napján az elnöküket, március 23-án pe
dig Lányi Este van már kezdetű dalával szerepeltek a Nemzeti 
Kaszinó fölolvasóestjén. Másnap elsiratták egyik társuk fele
ségét, és elkezdtek készülődni a palicsi majálisra, amit a rossz 
idő miatt június 3-áról 17-ére voltak kénytelenek áthelyezni. A 
negyed négyes vonattal mentek ki Palicsra, labdáztak, fürödtek, 
társasjátékoztak, majd hat órakor Vermes Lajos arénájában a 
következő műsorral megtartották dalestélyüket:

1. Szentirmay: A veteránok
2. Ábrányi: Népdalok -  előadta Benedek Antal
3. Állaga: Betyárdal
4. Hilocky: Bordal -  Deli Ferenc
5. Doppler: Török ima
6. Szavalat -  Benedek Antal
7 Káldy: Norvég matrózdal
8. Zimay: Népdalok -  Milassin Andor
9. Huber: Szent honért
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A szabadkai önkéntes tűzoltótestület zászlóavatási ünnepé
lyén, augusztus 13-án, a kórus a Himnuszt és a Szózatot énekel
te el, másnap, az egylet hangversenyén pedig a Török imát és a 
Szent honért című Huber-szerzeményt.

Az október 6-ai gyászmisén Milassin Andor Beethoven Adj 
irgalmat kezdetű művét adta elő, Franki Istvánné két, Révfy 
Jenő pedig egy tételt énekelt el Nemesovits Miséjéből. A kórus 
repertoárján a szokásos művek szerepeltek.

December 2-án az utazási alap javára tartottak hangversenyt, 
amelyen Komlós Ármin Ernst Elégiáját játszotta el hegedűn, az 
énekkar pedig egy Liszt-szerzeményt (Rajnai bordal) és három 
magyar népdalt -  értsd: népies műdalt - adott elő (Nem hallot
tam soha ily bús harangszót, Sík a puszta, Fösvény az én uram 
szörnyen). A dalokat ekkor első ízben a Dalegyesület vegyes kara 
adta elő, amelyben csupán 12 férfi és a következő hölgyénekesek 
kaptak helyet: Aranyi Józsika, Brenner Józsefné, Budanovics Ilon
ka, Csernyus Anna, Decsy Antika, ifj. Franki Istvánné, Haverda 
Mariska, Janiga Juliska, Kammerer Mariska, Ludinszky Lajosné, 
Pillér Adola, Prokopovics Nina, Révfy Jenőné, Stoczek Camilla, 
Szabados Aranka és Vincze Györgyné.

A műsornak ekkor még nem volt vége, ezután hangzottak el 
a következő szerzemények:

Gounod: Cavatina a Faust c. operából Benedek Antal elő
adásában.

Gaál: Olasz dalok -  énekelte a férfikar.
Erkel: Tisza-parti jelenet a Bánk bán c. operából. Az előadók: Haggi 

Sándor, Komlós Ármin, Stoczek Camilla, Hubert Hermina, dr. Schnier



György (hegedű), Farkas József, dr. Hodossy Géza (mélyhegedű), iíj. 
Franki István, Völgyi Lajos (gordonka), dr. Brenner József, iíj. Decsy 
Dezső (fuvola) és Völgyi Péter (zongora).

Altenhofer: Az innisfarei harang -  a vegyes kar előadásában.
Erkel: Honvéd takarodó a Névtelen hősök című operából - 

férfikar.

1893-ban 12 alkalommal állt a kórus közönség elé 39 műkö
dő taggal. A repertoárjuk immár 94 műre duzzadt. Két lényeges 
dolog történt ebben az esztendőben: megalakult a dalegyesület 
vegyes kara, és elkezdődött az énekesek zeneelméleti oktatása. 
Horváth Fábián zenetanár foglalkozott velük minden szombaton 
este 6-tól 7 óráig. Az évi közgyűlésen sajnálattal állapították meg, 
hogy rengeteg a hiányzás: 39 tag összesen 257 próbán nem jelent 
meg, közülük 110-en igazolatlanul, s csupán 21 kimaradás van 
megfizettetve. Márpedig küszöbön a fiumei országos verseny, 
amelyen illene részt venni. „Csakis igaz jókedv, kitartás és a mű
ködők társadalmi állásánál fogva is elvárható komoly férfiasság 
indíthatja az egyesület vezetőségét arra, hogy a dalárdát az orszá
gos dalversenyen síkra állítsa” - hangzott el a közgyűlésen.

A fiumei országos dalosverseny

A következő farsangi házi dalestélyre február 5-én került 
sor. Ennek most csak a műsorszámait írjuk le, a többit a kedves 
Olvasó fantáziájára bízzuk:
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1. Huber: Csatadal -  férfikar
2. Lányi: Katángkar, Helyre tyú/, Azérí jó « disznótor -  ve

gyes kar
3. Desperát úr -  monológ. Előadja: dr. Mészöly István
4. Hubert: Ha megfogom az ördögöt

Hol jár kend itt, Pista bácsi 
Öreg legény vagyok én már

5. Redenedezs és porszazdó tyilgos derdened -  melodráma. 
Előadják: a Slezák testvérek, utazó művészek.

6. Palicsi békakoncert -  vegyes kar egy ludasi és egy vértói 
béka közreműködésével (mint vendégek).

7 Jerichó ostroma -  nagy térzene, nagy takarodó. Előadja a 
szabadkai első veterán rézbanda.

8. Thern: Dalünnepen -  férfikar

Ennek az estnek a szenzációja az volt, hogy ekkor jelent meg 
első ízben a farsangi mulatság vicclapja, a Bumberdóy amelyről 
később még szólni fogunk.

Kossuth Lajos halála az egész országot gyászba borította. 
A Szent István téren 1894. április 8-án megtartott nagyszabású 
gyászmisén a dalegyesület kórusa is részt vett, elénekelte a Him
nuszt, a Szózatot és Nádor szerzeményét, a Kossuth-dalt.

Május 8-án a szabadkai dalosok jó néhány új szerzeménnyel 
lepték meg közönségüket:

1. Mosonyi: Ébresztő
2. Zimay: Királyhimnusz
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3. Magyar népdalok -  vegyes kar
4. Ábrányi: Dalárszózat
5. Gaál: A szerelem
6. Altenhofer: Az innisfarei harang -  vegyes kar
7 Gaál: Kossuth-dal
8. Lányi: Vándordal (a Dalegyesület versenydarabja a fiu

mei országos dalversenyen)

És akkor elérkezett a nagy nap, 1894. május 11-e. A mű
ködő és a pártoló tagok 54 fős hada az önkéntes tűzoltók zene
karának kíséretével kivonult az állomásra, s 14.20-kor elindult 
velük a vonat Fiume (Rijeka) felé. Hat első tenorista, kilenc 
második tenorista, hat első basszista és hét második basszista, 
vagyis név szerint: Abrasich Antal, dr. Balogh Lajos, Benedek 
Antal, dr. Brenner József, Decsy Jenő, Deli Ferenc, dr. Dembitz 
Lajos, dr. Demidor Imre, Grohmann Vilmos, dr. Hodossy Géza, 
Horváth Ödön, Horvátovics Ernő, Klodek Mihály, Komlós Ár
min, Kosztolányi Árpád, Mérey Ágoston, Meznerics Ferenc, 
Milassin Andor, Milassin Sándor, Nagy. Cz. János, Petres Já
nos, Pillér György, dr. Révfy Jenő, dr. Schnier György, Szapáry 
József, Takács Ede, Triff Gábor, Váli Gyula és Vida Kálmán, va
lamint Horváth Fábián, az énektanító kelt útra az alábbi „szur
kolókkal:

dr. Brenner Józsefné, Takács Edéné, Horvátovics Ernőné, 
Mérey Ágostné, dr. Révfy Jenőné, Decsy Antónia, Baumgarth 
Mari, Csernyus Anna, Kopp Etelka, Radics Jakab, Skultéty 
Jánosné, Skultéty Ilma, Szabados János, Szabados Aranka,
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Haverda Ella, Székely Árpád, Varga Károly, Tálassy Györgyné, 
Tálassy Irma és Gömöri Mór, valamint a halasi Péter Dénes.

Harminchat kórus vett részt a nagy megmérettetésen. A 
szabadkaiak fellépésére május 13-án este hat órakor került sor. 
Jól szerepeltek. „Szabadka meglepte a közönséget -  olvasható 
az Emléklapok c. lapban, A magyar tengerpart különkiadásában.
- Hogy a nagy alföldi város erős, érces hangokban bővelkedik, 
azt már tudtuk, de hogy az erő mellett a legfinomabb lágyságot 
is oly elragadóan tudja kifejezni, annak a tudatára csak tegnap 
este ébredtünk. A hatás egy helyütt (szünet előtt fortissimo) oly 
elemi volt, hogy a darab befejeztével a karnagy valóságos ováci
ók tárgyát képezte.”

A zsűri megítélése szerint azonban ez a teljesítmény nem 
volt elegendő ahhoz, hogy meg is jutalmazzák, ami többekben 
felháborodást keltett, elsősorban a Lányi Ernő vezette Egri Da
loskor tagjaiban, akik egymás között mindjárt gyűjtést indí
tottak, az összegyűlt pénzen egy ezüst babérkoszorút vettek, s 
elküldtek a szabadkai testvéregyesületnek, a fiumei verseny er
kölcsi győztesének.

Császka György kalocsai érsek 1894 júniusában ellátogatott 
Szabadkára, tiszteletére 9-én a dalárda szerenádot adott, eléne
kelte Thern Dalünnepen és Lányi Vándordal c. szerzeményét.

Ebben az évben a palicsi majálist június 28-án rendezték 
meg, s az aradi vértanúkra való emlékezés sem maradt el ok
tóber 6-án.

A szokásos év végi dalestélyre december 19-én került sor, s a 
következő műsorszámokban gyönyörködhetett a közönség:
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1. Lányi: Vándordal -  férfikar
2. Siposs: A világosi cimbalmos -  Horvátovics Ernőné, zon

gora
3. Rossini: Cavatina a Semiramis c. operából -  Kriegner 

Kálmánné, ének
4. Szavalat -  Benedek Antal
5. Hoppé: Szerelem -  férfikar
6. Qui vive -  Horvátovics Ernőné és dr. Brenner József, zon

gora
7. Máder: Népdalok -  férfikar
8. Mosonyi: A pacsirta -  a férfikar kíséretével énekli 

Kriegner Kálmánné
9. Rákóczi-induló.

Egy érdekes kezdeményezés született ekkor: a Szabadkai 
Dalegyesület országos pályázatot hirdetett kórusművek meg
írására. A pályázatra 34 szerzeményt küldtek be, közülük a 
bírálóbizottság Lányi Ernő Piros rózsa című művét találta leg
méltóbbnak a 150 koronás jutalomra. A díjnyertes dalt négy 
másikkal együtt ki is nyomtatták a szabadkaiak.

A technika legújabb vívmányának köszönhetően 1895. ja
nuár 12-én a szabadkai dalosok telefon-hangversenyt adtak Sza
badkáról a temesvári Vigadó közönségének. Az összeköttetést a 
két város között a temesvári posta- és távírótisztek hozták létre. 
„Ez abban az időben próba volt arra -  emlékezik vissza Brenner 
-, hogy lehet-e a telefont ilyen célra fölhasználni. Az igazgatóval 
telefon útján megbeszéltem a módozatokat, s próbát tartottunk
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a városi telefonközpontban. Fölállítottunk 8 darab telefonbeszé
lőt egy teremben, mindegyik elé odaállítottam egy-egy énekest s 
beleénekeltük a kagylóba egészen közelről Huber Károly »Cse
rebogár, sárga cserebogár« kezdetű dalegyvelegét. Utána rögtön 
jelezte az igazgató Temesvárról, hogy a kísérlet jól sikerült, csak 
a basszusok megerősítendők. Megjegyzem, hogy mindössze 
csak 8 énekes énekelt, mert nem volt több kagyló. Alkalmaztam 
tehát még egy basszust s elrendeltem, hogy egész közel állja
nak a kagylóhoz s teljes hangon énekeljenek. A második próba 
azután kifogástalan volt, úgyhogy másnap a hangverseny is jól 
sikerült.” A telefon-hangversenyről az országos lapok úgy írtak, 
mint valami új csodáról.

Február 7-én a férfikart Komlós Ármin vezényelte, amikor 
Decsy Etelkát, Brenner József karnagy feleségét -  Csáth Géza 
édesanyját -  kísérték ki utolsó útjára.

Az egyesület új elnöke, Mucsy György, április 24-én ünne
pelte neve napját, a kórustagok is ekkor köszöntötték fel egy 
szerenáddal.

Az év utolsó szereplésére a december 30-án megtartott házi 
dalestélyen került sor, amelynek műsoráról csak annyit tudunk, 
hogy azon Budanovics Ilonka -  dr. Brenner József majdani má
sodik felesége -  is fellépett, s elénekelte Gounod Faust c. operá
jából a Margit a rokkánál c. áriát.

1895-ben mindössze négy fellépése volt a dalegyesületnek, 
évközben néhányan kiléptek, körülbelül ugyanannyian belép
tek, s így az aktív tagok száma továbbra is harmincöt körül
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mozgott. A megtanult dalok száma pedig már megközelítette a 
százhúszat.

A millennium évében

A Konkordia-egylet 1896. január 11-én megrendezett 
hangversenyén a dalegyesület Lányi Vándor dalív al szerepelt, 
miközben már javában folytak az előkészületek a hagyományos 
farsangi mulatságra, amelyre a következő szöveggel küldték szét 
a meghívókat:

MI
I. Carneval hercege

Isten kegyelméből a „Jókedv” „Bolondság” és „Tréfa” biro
dalmának örökös korlátlan Ura, a szerelem Nagymestere, a fő- 
kötő-, papucs-, házi kereszt- és borvirág-rend megalapítója és lo
vagja, adjuk tudtára mindenkinek, akiket illet, hogy hőn szeretett 
gyermekeink, Ámor, Terpsychore és Bacchus kíséretében egész 
udvarunkkal körötökbe érkeztünk és székhelyünket a farsang há
rom utolsó napjára kedvelt Bácsországunkba és annak kiválóan 
kedvelt fő-, bor- és székvárosába, Szabadkára helyeztük át, ahol is 
ez alkalommal magunk és magatok felvidítására 1896. évi febru
ár hó 17-én este 8 órakor a Pest Szálloda termeiben a különösen 
kedvelt és teljes bizalmunkra érdemes minisztériumunk,

A SZABADKAI DALEGYESÜLET 
közreműködésével 

TRÉFÁS DALESTÉLYT
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rendezünk, amikor is hallani fogjátok Aranyi Józsika és 
Budanovits Ilonka úrnők bájos énekét, továbbá elsőrangú ma
gyar, francia, angol, lengyel, német, szerb, olasz, egyiptomi, bu- 
nyevác és török művészek előadását; csodálkozva fogjátok látni 
a Röntgen-féle fotográfiák előállítását stb. stb.

Felhívunk tehát titeket: kvaterkáért élő-haló családapák, 
anyósi rangra aspiráló lányos mamák, főkötőért esengő haja- 
donok, ideálért rajongó süldő lányok, dús fürtű ifjak, kopaszo
dó partie-vadászok és morózus agglegények, hogy az irántunk 
tartozó alattvalói hűség okáért, de azért is, hogy a búbánat és 
gondok emésztő bacillusait unalomtól megposhadt véretekből 
a pajzán jókedv és szipokázó elmésség gyógyító szérumával ki
öljétek, ezen udvari, bár a hideg miatt fűtött teremben tartandó 
mulatságunkra múlhatatlanul megjelenni k. kötelességteknek 
tartsátok.

Hogy célját ki-ki könnyebben elérhesse, a kis és nagy le
ányok szemei ellenállhatatlan hegyességű cs. és kir. szabad 
nyilacskákkal fognak kedves Ámor fiunk által fölszereltetni; 
ellenben a férfiszívekről Röntgen-féle katódsugarakkal minden 
páncél vagy kéreg el fog távolíttatni.

Az amor-nyilak találta férfiszíveket Papucs-rendünk nagy
keresztjével vigasztalandjuk, míg a nyilakat lövellő szép szemek 
gazdáit pártájuk elvesztésével és örökös főkötőviseléssel sújt
juk.

A táncot Piros Józsi zenekara segélyével Terpsychore leá
nyunk rendezi.
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Az ezredéves ünnepség plakátja
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Sürgős esetekben önkéntes mentükül alkalmazzuk anya- 
könywezetőinket, kihirdetés alóli diszpenzációkkal ellátva.

A családapákat és szívnélküli legényeket Bacchus fiunk 
Garai-Vulcan és Ganimedesei segítségével piruló borvirágokkal 
fogja díszíteni.

Szünóra alatt Fortuna kisasszony fog tombola-szekerén fel
vonulni, aki a szekérre kapaszkodókat díszes ajándékokkal ju
talmazza. Végül pedig szabad(szájú) sajtónk legújabb termékét, 
a Bumberdót fogjuk közietek szétosztani.

* * *

Tisztelt mulatni vágyó polgártársak!
Carneval herceg őfensége fenti magas rendeletét azon meg

jegyzéssel és kérelemmel hozzuk szíves tudomástokra, hogy 
ezen díszes alkalommal összes gondjaitokat, műigényeiteket és 
netáni kritizálási hajlamaitokat a felöltőkkel és botokkal együtt 
a ruhatárban hagyni szíveskedjetek.

Carneval herceg minisztériuma s. k.”

S akinek még ez sem elég, annak megadjuk a dalestély rész
letes műsorát:

I. rész -  Nemzetközi Nagy Hangverseny
1. Mendelssohn: Madarak búcsúja -  Aranyi Józsika és 

Budanovics Ilonka
2. Pefonszky: Eno de vöm ljubil -  lengyel dal
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3. Rothschild: Si vous u avez... -  francia dal, Aranyi Józsika
4. Ben Ali Juszuff: Dervisch éneke -  férfikar
5. II. Ramses: Pogány áldozat -  Budanovics Ilonka (hárfa) 

és a férfikar kíséretével
6. Bricarovics Plogyin: Szerb népdalok -  férfikar 
7 Lord Humpden: Angol románc - férfikar
8. Beethoven: Ó-német ballada -  Ludvig Mayer, Ernst 

Zucker és Edmund Agramer német művészek
9. Magyar népdalok -  Budanovics Ilonka
10. Valente: Olasz dalok -  előadják a nápolyi énekesek
11. Magarányi: Kaszinóban -  férfikar

II. rész
Röntgen tanár találmánya az orvosi tudomány szolgálatá
ban.
Fényképfelvételek.

III. rész
A Bumberdó ünnepélyes megjelenése.

Akkor most szóljunk néhány szót az utóbbiról.
A Bumberdó című évente egyszer megjelenő lapot Grohmann 

Vilmos főgimnáziumi tanár szerkesztette, s egyebek között „élet- 
bölcsességek”-et is tartalmazott, mint amilyenek az alábbiak:

-  Ha táncosod komoly és hallgatag, igyekezzél őt szelleme
sen szórakoztatni. Gondold meg, hogy nemcsak a szemeseké a 
világ, hanem a szájasoké is.

-  Fő gondod legyen a szép formás cipőre. Nem egy lány kö
szönheti a lábának, hogy a kezét megkérték.
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- Akkor vagy igazán jó karban, ha dalárdista karjában vagy. 
Azért ha táncosod a szupécsárdás alatt felhevelülésében megcsó
kolja az egyik arcod, ne sikolts, hanem - tarts oda a másikat is.

Március 15-én hazafias ünnepélyt rendeztek az elaggott 
honvédek megsegítésére a következő műsorszámokkal:

1. Szózat
2. Csak magyarok legyünk -  szavalja: Haverda Ella
3. Nádor: Kossuth-dal
4. Ünnepi beszéd
5. Lányi: Talpra, magyar!
6. Petőfi: A nemzethez -  szavalja: Abrasich Antal
7 Erkel: Himnusz

Az ünnepélyt követő táncvigalom reggel hatig tartott.
Mucsy György egyesületi elnök felköszöntéséről (április 24- 

én) természetesen ebben az évben sem feledkeztek meg.
A millenniumi év központi ünnepségére májusban került 

sor. Tizenharmadikán este a fényárban úszó városháza épüle
te előtt adtak szerenádot, a másnap délelőtti díszülésen pedig a 
Szózat és a Himnusz eléneklésével emelték az ünnepség fényét a 
dalegyesület énekesei.

Az országos dalversenyen ezúttal is csak egy küldöttség által 
képviseltették magukat a szabadkaiak.

Az október 6-i gyászmiséről és a november 28-i dalestélyről 
csak annyit tudunk, hogy meg lettek tartva. Az utóbbi volt meg
alakulása óta az együttes hatvanadik fellépése.
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A népdalra -  mai értelmezésünk szerint: népies műdalra - 
immár másodízben kiírt pályázatra ekkor sem érkezett olyan 
pályamű, amit a bírálóbizottság díjazásra érdemesnek ítélhetett 
volna.

Megnyílik a Mária-Valéria Közkórház

Az előző évben betanult 34 új dal közül az énekkar néhá
nyat bemutatott az 1897 március 1-jén megrendezett farsangi 
dalestélyen, amelyet ezúttal is a Pest Szálló nagytermében tar
tottak meg. íme a meghirdetett műsor:

1. Hun ballada - férfikar
2. Salvini: Amleto
3. Karácsony a gyermekszobában
4. Szavalat
5. Liszt: Magyar rohaminduló
6. Huber Károly: ,4 vartyogi nagy dalnokverseny - regényes 

nagyopera 1 felvonásban

A daloskör volt a kezdeményezője, hogy március 15-ét min
den évben méltóképpen megünnepeljék Szabadkán. A hazafias 
ünnepély színhelye 1897-ben a Nemzeti Kaszinó nagyterme 
volt. Itt hangzottak el az alábbi művek:

1. Erkel: Himnusz
2. Ünnepi beszéd -  Decsy István
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3. Huber: Csatadal
4. Szavalat -  Abrasich Antal
5. Egressy: Szózat

Jámbor Pál, a szabadkai gimnázium tanára, a XIX. század 
második felében Hiador néven ismert költő, életének 76. évében 
elhunyt. Temetésére 1897 április 16-án került sor, amelyen a 
dalárda a szokásos dalokat énekelte el (Circumdederunt me...y 
Lányi: Gyászdal).

Szabadka életének jelentős eseménye volt a közkórház 
megnyitása, amelynek a Mária-Valéria nevet adták. A kórházat 
1897 május 10-én szentelték fel, s az ezt követő istentiszteleten 
a dalegyesület három szólistával (Milassin Andor, dr. Brenner 
Józsefné és ifj. Franki Istvánné) vett részt.

Május 10-én este a városban tartózkodó belügyminiszter
nek, Perczel Dezsőnek, három énekszámmal kedveskedtek a 
dalárdatagok: Thern: Dalünnepen, Népdalok és Lányi: Vándor
dal c. művével.

A hangversennyel egybekötött palicsi majálisozást ebben 
az évben július 3-án rendezték meg. Ugyancsak Palicson, július
11 -én tartottak egy koncertet a szegények javára, amelyen Odry 
Lehelen kívül egy számmal (Thern: Dalünnepen) a daloskör is 
szerepelt.

A nyári események sorába tartozik még az is, hogy az egye
sület 24 tagja augusztus 20-án Zomborba utazott, s az ottani 
casino-egyleti dalárda immár huszonötödik születésnapját 
ünnepelte. Az ismerkedési estélyen a szabadkaiak elénekelték
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a Kossuth-daky másnap pedig részt vettek a közös éneklésben, 
amikor Lányi Vándordalát és - ráadásként -  Thern Dalünnepen 
c. szerzeményét szólaltatták meg.

A december 4-én este 8 órakor kezdődő dalestély műsorára 
a következő számokat tűzték:

1. Gaál: Sóhajtás
2. Suppé: A gyónás -  iíj. Franki Istvánné, ének és Nagy 

Péterné, zongora
3. Lányi: Magyar népdalok
4. Szavalat -  Abrasics Antal
5. Gounod: Dal az aranyborjúról -  Milassin Andor
6. Liszt: Valse

Chopin: Fantaisie impromptu -  Joó Aurél, zongora
7 Magyar népdalok -  iíj. Franki Istvánné és Nagy Péterné
8. Horváth: Magyar népdalok -  férfikar
A hangversenyt táncvigalom követte.

Az 1897 év összegezésekor a közgyűlés megállapította, 
hogy a kórusnak 12 fellépése volt és hogy négy új tagot vettek 
fel, egy pedig elhagyta az egyesületet. Visszapillantva a kezde
tektől megtett útra dr. Brenner megemlékezett a dalegylet első 
elnökéről, akinek döntő szerepe volt abban, hogy a társulat 
ilyen sokáig fennmaradhatott, amiben a megalakuláskor bizony 
sokan kételkedtek. Ugyanakkor emlékeztette a tagokat, hogy 
„nemcsak kellemes szórakozás és szórakoztatás kedvéért egye
sültünk, hanem ennél sokkal fontosabb, nemzeti és hazafias
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missziót is teljesítünk, amidőn a magyar dal és zene kultuszá
nak szolgálatába szegődtünk” Ami pedig az anyagiakat illeti: az 
egyesület vagyona meghaladta a négyezer forintot.

A tagság jó hangulatban készülődött a február 21-éré kitű
zött farsangi dalestélyre, ami előtt azonban - február 5-én -  volt 
egy fellépésük a Szeretet nőegylet hangversenyén, amelyen né
hány népdalt és Horváth Lajos Késő vágy c. szerzeményét adták 
elő.

A várva várt farsangi vidámest részletes műsora a következő 
volt:

1. Egy orr tragédiája
2. Sznopcsek sákkingeni trombitás föllépte
3. Eugenio nápolyi énekkara
4. Kokainé és Kákonyi István
5. A szeghegyi sváb rézbanda
6. A ritkasággyűjtő
7 Az orvos szobájában
8. A két trubadúr - regényes és legényes nagy opera 1 felvo

násban, minden levonás nélkül
Zenéjét írták: Chopin, Beethoven, Offenbach, Verdi és Wag
ner (és Boholy),
Verklire átírta Donizetti.
A szereposztás:
Ritter von Kreutzhimmelpotztausenddonnerwetterbomben- 

element und nochamol, a máltai keresztespók-rend lovagja - 
Kosztolányi Árpád



Neje: Elvira Esmeralda Eufrosina Hercegovinái csőszgrófnő - 
Lomnitzy Béláné [szabadkai színésznő]

Don Silva de los Sovanyos 1. osztályú spanyol troubadour - 
Dr Révfyjenő

Gorgonzola di Salami 11. osztályú olasz troubadour - Decsy 
Jenő

Gugyinszky Iszikovics Iván, muszka nemes ifjú, a lovag ap- 
ródja - Horváth Ödön

Történik a bikityi fellegvárban 777-ik év július 7-én este 7 
órakor.

9. Táncvigalom
10. Szünóra alatt tombolajáték, értékes és tréfás nyeremé

nyekkel.
Belépti jegyek kaphatók Decsy Dezső és Szilberleitner Ferenc 

urak gyógyszertárában, éspedig nem tagok részére személyenként 
1 frt 5o kor., tagok részére 1 frt, családjegy három személyre 3 frt, 
tagoknak 2 frt.

Aki akkor jelen volt, annak nem kellett magyarázni, hogy 
Wagner és Boholy egy kereskedő cég, Sznopcsek pedig egy része
ges öreg trombitás.

Az 1898-ban megtartott március 15-ei ünnepségen már az 
összes szabadkai egylet és ipartestület részt vett. Az ünnepség 
a 9 órai istentisztelettel kezdődött, amit a város valamennyi 
templomában celebráltak. (A dalosegylet a reformátusoknál 
énekelte el a Himnuszt és a Szózatot.) Fél tizenegykor a Szt. 
István téren folytatódott az ünnepség, ahol a tűzoltózenekar
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kíséretével az iparosok dalárdájával összefogva énekelték el 
dalosaink ugyanazt a két művet. A Nemzeti Kaszinóban este 
nyolckor az ünnepi lakomát egy rövid program előzte meg, 
amikor a főispán először felköszöntőt mondott a királyra, 
majd felcsendült a Himnusz, a Talpra, magyar, a Konduljanak 
meg a vészharangok (szintén Petőfitől), s legvégül a Fenn van 
a szabadság kezdetű dal.

Az ünnepi hangulat felidézésére egy 11 éves fiúcska -  if}. 
Brenner József -  lesz segítségünkre, aki aznap ezt írta a napló
jába: Este 7-kor kezdődött a kivilágítás, melyet mi is elmentünk 
megnézni. Nagyon szép volt. Az utcákon tenger nép, a nagyobb 
utcákban a gázlámpáknak üvegje és ellenzője le van csavarva, de 
csak minden másodiknak, és belőle félrőfnyi magasságban csap 
ki a láng, amely szép világosságot terjesztett. Sok villanylámpa 
volt fölállítva a piacon is. a kaszinóban a következő felirat volt 
tűzből kirakva: „Éljen a haza” A városháza föl volt zászlózva és 
két nagy villanylámpa okádta a fényt. Az új Halbrohr-féle házon 
pedig 4 villamos gólya díszelgett.

A március 24-i koncert bevételét az egy évvel korábban el
hunyt Jámbor Pál síremlékére szánták. Az est vendége egy éne
kesnő, Daniella Malvin volt, aki a következő énekszámokat adta 
elő: 1. Gounod: Keringő a Rómeó és Júlia c. operából, 2. Jensen: 
Suttogó szellő, 3. Taubert: Madár a zöld erdőben 4. Leoncavallo: 
Dal a Bohémek c. dalműből és 5. Káldy: Hull a levél a virágról. 
Az utóbbi dalt Maczák Manó kísérte gordonkán, ő volt egyben 
az est karmestere is, mert Brenner Józsefnek otthon kellett ma
radnia a vörhennyel már napok óta ágyban fekvő fia (a majdani
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Csáth Géza) mellett. A férfikar két dallal lépett fel (Lányi: Rab
hazának fia , Horváth: Késő vágy)y Maczák Manó és Joó Au
rél pedig még eljátszották Liszt zongorára komponált Magyar 
roham indulóját. A hangverseny utáni táncvigalom ezúttal sem 
maradhatott el.

Az 1898. év újdonsága az volt, hogy Ferenc József az 1848- 
as törvények szentesítésének napját, április 11-ét, nemzeti ün
neppé kiáltotta ki. így ettől az évtől kezdve ezt a napot is meg
ünnepelték az egész országban, mint ahogy az aradi vértanúkról 
is rendszeresen megemlékeztek október 6-án. S mivel a dalegye
sület élére ismét új ember, dr. Révfy Jenő került, így az elnöki 
szerenádadás napja most már november 17-e lett. Első alkalom
mal a Csillag elég ragyog az égen és a Megkondult a kecskeméti 
öreg templom nagy harangja kezdetű nótával köszöntötték fel 
frissen megválasztott elnöküket a dalárdisták.

A dalegyesület 82. föllépése december 6-án volt, amikor két 
magánénekes is közreműködött a dalestélyen, amelynek műso
ra a következő volt:

1. Rieger: Isten hozzád -  férfikar
2. Halévy: Románc a Zsidónő c. operából 

Beethoven: La partenza -  énekli: Konopasek Laura
3. Hajósok a Volgán -  férfikar
4. Offenbach: Pásztor-dal az Orpheus az alvilágban c. ope

rettből.
5. Wusching: Falu végén kurta kocsma -  férfikar
6. Saint-Saéns: Nagyária a Sámson és Delila c. operából
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Arditi: Keringő
Petri: Bölcsődal -  Konopasek Laura

7 Magyar népdalok -  férfikar
8. Schubert: A tündér (Erlkönig) - énekli: Mihályi Ernő.

Az első Lányi-est Szabadkán

Azt sokan tudják, hogy Lányi Ernő 1907 tavaszán került 
Szabadkára, a zeneiskola igazgatójává nevezték ki, meg az is 
eléggé köztudomású, hogy az 1885/86-os színházi idényben egy 
egész évadon át itt karnagyoskodott, de vajon merre járt e két 
időpont között? Sok helyütt. Szabadkáról Máramarossszigetre 
ment, onnan Budapestre, majd Székesfehérvárra, Egerbe, Mis
kolcra s onnan került újra vissza Bácsország fővárosába. Egri 
tartózkodása alatt érte a hír, hogy Szabadkán egy teljes estet 
betöltő műsort fognak tartani kizárólag az ő műveiből, amire 
a szerzőt is szeretnék meghívni. Mindebben nem volt semmi 
meglepő, hiszen Lányi ekkor már országos hírű zeneszerző volt 
s a Brenner családon keresztül szinte állandó kapcsolatot tartott 
fenn Szabadkával. Az 1899. február 13-án megtartott koncert 
volt az első Lányi-est a városban. Ezen az estélyen a következő 
Lányi-szerzemények hangzottak el a szerző előadásában, kísé
retével vagy vezényletével:

1. Rab hazának fia -  férfikar
2. Erdő, mező elhullatja virágát



Lányi Ernő első szabadkai tartózkodása idején
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Elmennék én utánad
Szép vagy, angyalom -  a szerző zongorakíséretével éne 
kelte:
Jakobcsits Imréné és Lénárd Amália

3. Cigányének (kézirat)
Bácskai lakodalom -  zongorán előadta a szerző

4. Belenyugszom a sorsomba
Iza vize elmossa a partot -  Lénárd Amália

5. Lemondani
Siófokra megy a hajó -  Milassin Andor

6. Régi nóta, híres nóta 
Piroslik a bokor gyenge hajtása
Nem vagyok én nagyon kényes -  Dalegyesület 

7 Fülemile-dal 
Hogyha engem szeretnél -  Jakobcsits Imréné

8. Vándordal -  férfikar

A daloskor jelen volt a szabadkai általános munkásbeteg- 
segélyző kerületi pénztárának zászlóavatásán (május 21-én), 
s ugyancsak kivette a részét a Petőfi halálának 50. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségen, amelyet az egyetemi ifjúság 
szervezett s a Pest Szálló nagytermében tartottak meg 1899. jú
lius 31-én a következő műsorral:

1. Himnusz -  a Dalegyesület
2. Megnyitó beszéd - Balogh Lajos ügyvéd
3. Jókai: Apotheózis -  szavalja: Budanovits Béla
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A Petőfi-est műsorfüzete
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4. Petőfi—Lányi: Menjünk, menjünk a földbe -  a Dalegye
sület

5. Emlékbeszéd -  Vojnich Andor jogász
6. Wimmer: Szent az érzés -  az ipartestületi dalárda
7 Balog Braunberger Lipót: Petőfi a szabadságharcban -  

fölolvassa a szerző
8. Petőfi—Lányi: Talpra magyar! -  a Kalocsai Tanítók Há

zának énekkara
9. Petőfi: Egy gondolat bánt engemet -  szavalja: Temunovics 

Zoltán
10. Szózat -  a Szabadkai Dalegyesület

1899-ben fordult elő először, hogy az aradi vértanúkra nem 
a ferencrendiek templomában, hanem a Szt. Teréz-templom- 
ban emlékeztek gyászmisével, amelyen természetesen a dalárda 
is részt vett - Hándel, Beethoven, Engesser stb. szerzeményei
vel.

A kaponyai győztes ütközet (1849. március 5-én) emlékére 
készült emlékoszlopot -  kissé megkésve -  1899. december 3-án 
állították fel. A kórustagok ezen az ünnepségen is jelen voltak és 
elénekelték a Himnuszt és a Szózatot.

Az 1900. január 9-én megtartott koncerten fellépett Milassin 
Andor, „a dalárda legszebb hangú baritonistája” és Békéi Józsa, 
a tanítóképző tanára. A fiatal hegedűművésznőnek ez volt az 
első bemutatkozása a szabadkai közönség előtt s bizony nem 
valami sokan voltak kíváncsiak a művészetére, pedig Chopin, 
Wieniawski, Lorenz és Hubay műveit kiválóan adta elő. A bri
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liáns technika s a hangszer nemes hangja magával ragadta a kö
zönséget. És a kórus? Brenner vezényletével a dalárda néhány 
kuruc nótát, Wusching Honfidalit, Hoppé népdalait és a Búr 
himnuszt énekelte el „a tőle megszokott precizitással”. A szólis
tákat is dr. Brenner kísérte. A Bácskai Hírlap tudósítója, Q., így 
fejezi be beszámolóját: „Sok ilyen szép estet kérünk a Dalegye
sülettől és tán még megérjük, hogy lesz nekünk hangversenyter
münk is, mely ilyen alkalmakkor mindig meg fog telni.”

Alig múlt el tíz nap s január 20-án újra pódiumra léptek a 
szabadkai dalosok, Lányi két dalát, a Régi nóta, híres nóta és a 
Kertem alatt kezdetűt adták elő. Békéi Józsa két újabb darabot 
játszott hegedűjén (Tartini: Ördögtrilla és Greizinger: Magyar 
ábránd) Brenner József kíséretével, s ugyancsak ő kísérte a 
két magánénekest - Sugár Arankát és Mihályi Ernőt, akik két 
részletet énekeltek Maillart A remete csengettyűje c. operájából. 
Sugár Aranka ezenkívül előadta A rabnő c. dalt Geiger A. Mór 
szerzeményét, ezúttal Mihályi Ernő zongorakíséretével. Fái Fló
ra pedig két verset szavalt el. Az est várva várt vendége azonban 
Bródy Sándor, a kor egyik legfelkapottabb írója volt, aki néhány 
kortársáról és Jókai Mórról tartott felolvasást. A pompás mű
sort még pompásabb táncmulatság követte.

A farsangi hangversenyt február 26-ára hirdették meg, Bohóc
estély címen, a műsor pedig, amelyre erősen rányomta bélyegét az 
éppen javában dúló angol-búr háború, a következő volt:

1. Az 54. angol gárdaezred bemutatása
2. Szlibák Janó recitátor szavalata
3. Transváli békák - vegyes karra, énekli 20 férfi és 20 nő
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4. Gomal mollah remete találós meséi
5. Marci bácsi és Kenyeres Bálint
6. Világcsuda! 1 derekú, 2 kezű, 3 fejű és 4 lábú trikrek
7 Mit csináltak a búrok mikor a Buller tábornokot meglát

ták a Tugelán átkelni?

Magyarázat az egyes műsorszámokhoz:
1. A gárdaezred a Jön, jön a veterán kezdetű indulóval mu

tatkozott be.
2. Abrasics Antal a Szeget szeggel és a Vándordal c. Petőfi- 

verset szavalta.
3. A dal szövege: kvak, kvak, kvak...
4. Mi a legnagyobb talány? -  A lány.

Ki az, akinek a csókja sós? -  Az anyós.
Mi az, mit ügyes fiskális urak nyújtanak, mint a gumit?
-  A per stb.

5. Két koldus tréfás jelenete.
6. Ezt látni kellett volna.
7 Ha, ha, ha, ha ... (A magyarok a búroknak szurkoltak s 

ekkortájt az angolok még igen-igen vesztésre álltak.)
8. „A világ legkisebb embere” is szerepelt a műsorban, de 

azt elfelejtették kinyomtatni. Na meg tombola és tánc is 
volt - kivilágos kivirradtig.

Az évről évre hasonlóképpen lezajló állami ünnepekről 
ezentúl csak kivételes esetben fogunk szólni.

Nagyon szomorú lehetett az a temetés, amelyen Petres Já
nos egyleti tag ifjú feleségétől kellett végső búcsút venni 1900.
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április 13-án. A dalárda a Mért oly borús? kezdetű dalt énekelte 
el a sírgödörnél.

Az április 22-én celebrált mise a Szt. Teréz-templomban 
azért érdemes figyelemre, mert azon a vegyes karban gyerekek 
is énekeltek, akik megérdemlik, hogy felsoroljuk a nevüket: 
Brenner Dezső, Etelka és Józsi, Budanovics Irén, Margit, Maris
ka és Sándor, Kladek Jenő és Laci, Scossa Géza, Gyula és Piroska, 
Tóth Pannika és a legifjabb Franki Pista. Az elhangzott zenemű
vek pedig ezek voltak:

1. Gluck: Zsoltár -  vegyes kar
2. Beethoven: Isten dicsősége -  férfikar
3. Rákóczi Ferenc imádsága -  vegyes kar
4. Sub tuum praesidium -  férfikar
5. Isten jósága végtelen

A Szeretet nőegylet leányárvaházának ünnepélyes felava
tása május 20-án volt, ez alkalomból misét szolgáltattak a Szt. 
György-templomban. A mise alatt nemcsak a kórus, hanem né
hány kórustag -  Jakobcsics Imréné, Milassin Andor és Franki 
Istvánné -  külön is énekelt.

Július 3-án a MÁV tisztikara rendezett Palicson népünne
pélyt, méghozzá a nem sokkal korábban életét vesztett Erzsébet 
királynénak emelendő szobor javára. A dalosok művészetükkel 
szegődtek a nemes cél szolgálatába.

1900. szeptember 23-án szentelték föl az ágostai evangéli
kus templomot. A dalegyesületet kérték fel a Himnusz eléneklé-
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sére. Ugyancsak jelen volt a kórus a Fehér Kereszt menházának 
megnyitását követő díszgyűlésen a gimnázium dísztermében, 
november 18-án.

Az 1900-as évnek volt egy nagy irodalmi jubileuma is: száz 
évvel korábban született Vörösmarty Mihály, a XIX. század 
egyik legjelentősebb magyar költője. A centenárium alkalmából 
Szabadka két napon át ünnepelt: december 1-jén este a szín- 
társulat tagjai háromrészes díszelőadást tartottak a színház
ban, másnap pedig az ünnepi mise után díszülésre gyűlt össze 
a város előkelősége. A főispán megnyitója után a dalegyesület 
elénekelte a Szózatot, ami után A merengőhöz c. vers követke
zett Demidor Imre tolmácsolásában, majd A keserű pohár, amit 
Milassin Andor énekelt el dr. Brenner zongorakíséretével. A 
díszülés a Himnusz hangjaival ért véget.

Mindez azonban eltörpül a Pest Szálló nagytermében de
cember 29-én megtartott házi dalestély mellett, amelyen a kö
vetkező művek voltak hallhatók:

1. Gaál: Balatoni nóták
2. Pacius: Finn zene -  vegyes kar
3. Bihari: Kesergő -  cimbalmon előadja Szabados Béla
4. Bergmann: Mint felhők a nyári égen -  férfikar
5. Állaga: Befútta az utat a hó- vegyes kar
6. Szavalat -  Vojnits Andor
7 Ha elmegyek nemsokára messzire 

Kis madárka -  vegyes kar
8. Máder: Népdalok



A 
da

leg
ye

sü
let

 t
öb

bn
yir

e 
a 

Vá
ro

si 
Sz

ín
há

zb
an

 
lép

ett
 fe

l



62

A vegyes karban közreműködő úrhölgyek:
Brenner Józsefné, Eötvös Józsefné, Franki Istvánné, 

Jakobcsics Imréné, Kallivoda Andorné, Pukecz Kálmánné, 
Révfy Jenőné, Scultéty Ilonka, Szabados Ilonka és Vojnits Má
ria.

Az 1900. esztendő szép eredménnyel zárult: 15 fellépés 16 
új taggal.

A dalegyesület vezetősége a következő felállásban műkö
dött:

Elnök: dr. Révfy Jenő, alelnök: Takács Ede, titkár: Grohmann 
Vilmos, ügyész: Demidor Imre, pénztáros: Deli Ferenc, ellenőr: 
Mérey Ágoston, főkarmester- dr. Brenner József, karmester: 
Kersch Mihály, számvizsgálók: Csepella Tamás, Guganovics 
Máté és Kövessi Ödön.

Brenner József leköszön

A XX. század első farsangi mulatságára a dalegyesület rö
vidke műsorral készült: Először Szilberleitner úr, aki civilben 
gyógyszerész volt, pajeszos házaló zsidónak öltözve zsidó és né
met keveréknyelven szórakoztatta a vendégeket, majd néhány 
komoly és tréfás magyar és olasz dalt énekeltek a dalárdisták. 
Milassin Andor érces baritonja és dr. Hajnal József gyönyörű 
tenorja -  a szemtanú elmondása szerint -  „tapsokra ragadta 
a nagy közönséget”, amelynek soraiban jelen volt: Schmausz 
Endre főispán, Mamuzsich Lázár polgármester, Mamuzsich Fé
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lix kanonok, Bezerédy István és Vojnich Sándor országgyűlési 
képviselők, továbbá Dekker Gyula táblabíró, dr. Eperjessy Béla 
királyi ügyész és Kerekes János zombori királyi ügyész.

„Majd minden nemzet szépasszonya, lánya itt volt ma este 
festői jelmezben - írja az egyik szabadkai lap tudósítója -  de 
legtöbb volt a legszebb nemzeti viselet: a magyar. Magas szép 
asszony állt ott a pódium bal oldalán, fehér selyem magyar 
ruhában, a hős asszony, Zrínyi Ilona jelmezében az egyesület 
fáradhatatlan karmesterének felesége. Őt üdvözölték az est si
keréért, mert hisz ennek oroszlánrésze az urát illeti.

Amott bájos leánysereg előtt a színes Árvácska százszoro
sán nagyított bársony virágában pompázott egy szép asszony. 
És még be sem teltünk a nézésükkel, halavány kék ruhában, ara
nyos kalászfüzérrel hullámos hajában Ceres ragyogó szépsége 
kötötte le figyelmünket. Majd egy aszturiai parasztnő, csinos 
magyar asszony, könnyed Pierettek, virágárus lány színes, illa
tos virágokkal suhantak el mellettünk. És az asszonyok között 
fényes szép báli toalettekben mennyi ragyogó szépség, mennyi 
édes mosoly, mennyi vakító fehérségű váll. [...] Havasi gyopár, 
színes vadrózsa, fehér szegfű, finom györgyvirág lepte el a köny- 
nyű fehér ruhákat. Bájos mosollyal simultak a deli férfihoz: az 
erős Torreádorhoz, a fényes Matadorhoz, a karcsú, erős csikós
hoz, vad, szenvedély es betyárokhoz.

És a sok egyszerű fehér ruhájú lányalak között feltűnik fes
tői jelmezben egy tüzes szemű dalmát leány. Övéből kicsillan 
egy pisztoly csöve és a tőr pengéje.
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Feltűnik ott egy bájos kéményseprő, amott egy csinos ná
polyi lány, majd egy svájci jelmez és egy ragyogó arcú magyar 
lányka. Üde Pierette cifra ruhája Bimbasi bő kaftánjához simul. 
Nagy nyugalommal nézi a kavargó táncot egy dervis és végigzúg 
a párok között a győzelmes búr hadfi.

A gyönyörűséges spanyol cigánylány mellett jobbról egy pi
ros baba, balról kedves fehérségben tündöklik a bébé és e festői 
csoportból kiválik Rákóczi kuruc kapitánya.

Melyik volt a legszebb? Egyformán elragadó volt mindenik! 
Mégis... Czinka Panna hóditó szépsége királynőként uralkodott 
az egyformán szépek felett. Fénylett a sok gyöngykaláris a nya
kon, suhogott a selymen, fekete haja szépséges szép arcot hul
lámzott körül. Nem hiányzott a kis makrapipa se, sem a jövőt 
jósló kártya. Spanyol cigánylány, magyar cigánylány!

Hej de felragyogott szeme Piros Józsinak meg cigányainak, 
mikor ez a kettő ott táncolta a csárdást, a lassút meg a frisset, 
az ő szépen szóló muzsikájuk mellett. Hosszú volt a csárdás, 
tán órákig tartott, nem fáradtak a párok, tűzzel húzta, új rázta 
a cigány.

Ebből a szép magyar mulatságból bizony nehéz szívvel bú
csúzott el Karnevál.” -  fejezi be sete-suta tárcáját a lap tudósí
tója. Ami a jelmezbál anyagi részét illeti, az sem volt rossz: 426 
jegy kelt el, s a tiszta bevétel meghaladta a 450 forintot.

A Nemzeti Kaszinó szervezésében megtartott hazafias ün
nepen, 1901. március 14-én, a dalegyesület a Himnusz és a Szó
zat mellett Petőfi Csatadalít is elénekelte.
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Ebben az évben ezen kívül már csak egyszer, április 21-én 
lehetett hallani a dalosokat, ami után hosszú csend következett. 
A Bácskai Hírlap december 8-i száma szerint a dalegyesület már 
nem is létezik, hiszen tavasz óta nincsenek próbák, a választ
mány nem ülésezik, egyedül a pártoló tagok aktívak -  rend
szeresen fizetik a tagságdíjat. A tudósítás a karmesteren kívül 
mindenkit felelősnek tart a beállott helyzetért, de legfőképp az 
elnököt. Ennek ellenére a következő évi közgyűlésen ismét dr. 
Révfyt választották meg az egyesület élére.

Az 1902. esztendő biztatóan kezdődött:
Január 6-ára hangversenyt hirdetett meg a dalegyesület, 

amelyen Willy Burmester, a világhírű hegedűművész volt a szó
lista. A férfikar csupán két dalt adott elő -  Piros csillag az ég al
ján, Szomorúfűz ága -, a műsor többi részét a hegedűs és Mayer 
Mahr Moritz, a zongorakísérő számai töltötték ki:

Beethoven: D-dúr szonáta
Mendelssohn: E-moll hegedűverseny
Schumann: Papillions
Spohr: Adagio
Bach: G-mollfúga
Mayer Mahr: Zongoradarab
Liszt: VI. Rapszódia
Bach: Air
Paganini—Burmester: Nel corpiú non mi sento
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Csáth Géza naplójából tudjuk, hogy a mintegy 450 fős közön
ségnek a csillogó technikával előadott utolsó szám tetszett a leg
jobban, s így a művész kénytelen volt műsorát egy Adagióval meg
toldani. „Burmester és a dalárda - olvashatjuk az akkor tizennégy 
éves iíj. Brenner feljegyzéseiben -  ezután a Kaszinóba ment ban
kettre. Burmester sokat evett és dicsérte a bort. Jó vicceket mon
dott. Hallgatta Piros Józsit és azt mondta, hogy ilyen szépen még 
cigányt nem hallott hegedülni és Piros Józsival kezet fogott.”

A február 10-én lezajlott farsangi dalestély ezúttal is sok 
kacagást és derültséget váltott ki a jelenlevőkből. Különösen a 
Pestről érkezett komikusnak, Zilahi Gyulának volt nagy sikere, 
íme az est teljes műsora:

1. Magyar népdalok -  férfikar
2. Szaphir: Egy modern vígjáték -  eljátssza Zilahi Gyula
3. Beschnitt: Ossian -  férfikar
4. A föld és népei -  kultur-, hisztoriko-, geografiko-, humo- 

risztikus előadás. Dr. Sulfurius nyomán irta Gabányi és 
Zilahi Gyula. Előadja: Zilahi Gyula

5. Lányi: Száll a vadlúd -  férfikar
6. Mászkányi: Parasztbecsület -  regényes opera 1 felvonásban
Személyek:
A férj -  Deli Ferenc
A feleség -  Brenner József
Házi barát -  Milassin Andor
Harmóniumon kísér: Simonyi Béla
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1902. január hó 6-án, este 8  órakor a Pest szálló nagytermében

RENDEZ KTT

BURMESTER-
ESTÉLY PROGRAMMJA.

1. Beethoven. D-dur szonáta. Allegro con | Burmester V.
brio. Andante. Allegro vivace. j Mayer M a h r J J ^ ,

2. Mendelssohn. E-moll hangverseny, nilegro. Andante. Al

legro vivace. Burmester V.
3. Schumann. Paplllons. Introduzione. Prestissimo. Allegro. 

Presto. Moderato. Vivace. Semplice. Presto. Prestissimo. Vivő.

Piu lento. Tempó vivő. Finálé. A farsang zaja elnémul. A  torony- ) 

óra hatot üt. Mayer Mahr.

4. a) Páros csillag az ég alján

b) Szomorú fűz ága Férfikar, énekli a dalegyesüleL

'SKC”*™.. 1
7. a) Bach. flir. j

b) Paganini-Burmester.Neicorpiunon / g urme5ter y 
mi sento. Téma változatokkal szóló í 

hegedűre. )

Burmester szabadkai fellépésének műsorfüzete
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Ekkortájt történt, hogy Szabadkán leégett a Concordia malom, 
s a tűzoltás közben életét vesztette két tűzoltó. A két szerencsétlenül 
járt tűzoltó családjának megsegítésére az Önkéntes Tűzoltó Testület 
jótékony célú hangversenyt rendezett 1902. március 7-én. Ezt a fellé
pést nagyon ellenezte Brenner, mert semmi kedve sem volt a „piszok” 
Gaál Ferenccel együtt szerepelni. (Gaál a zeneiskola igazgatója volt, 
s megalakulásakor még főkarmestere a dalegyesületnek. A kettejük 
közötti rossz viszony nem lehetett új keletű.) A március 15-i ünnep
ségek is még békésen (?) zajlottak le, de akkor egyszer csak betelt a 
pohár, és május 7-én Brenner József leköszönt a karmesterségről. 
Döntésének igazi okát nem tudjuk, valószínűleg több oka is lehetett 
rá, de talán az bántotta a legjobban, hogy szétzülleni látta a kórust 
volt olyan próba, amelyen csak két-három énekes jelent meg.

A dalegyesület első emberének elvesztése biztosan nagyon 
megrázta a tagokat, s egy kicsit talán össze is rázta őket, mert 
a tűzoltó-testület májusi hangversenyén s a Legényegylet alap
kövének elhelyezésekor együtt találjuk az énekeseket. A kórus 
vezetését Kersch Mihály vette át.

Szeptember 21-én Kossuth Lajos születésének 100. évfordu
lóját ünnepelte meg Szabadka, december 20-án pedig új ember, 
Bíró Károly került a polgármesteri székbe, a város ügyésze pe
dig dr. Brenner József lett.

Újra Gaál Ferenc a dalárda élén

1903 farsanghétfőjén (február 23-án) a dalegyesület hang
versenyt szervezett W Krammer Teréznek, a Magyar Királyi
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Műsorfüzet a Krammer-estélyről
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Operaház kiváló művésznőjének közreműködésével. Ponto
sabban szólva a szabadkai kórus volt a közreműködő - három 
számmal -, mert a műsor nagyobb felét az énekesnő programja 
töltötte ki:

1. Rieger: Alföldi legény -  férfikar
2. Erkel: Lagrange-ária a Hunyadi László c. operából
3. Liszt: II. rapszódia -  Horvátovics Ernőné, zongora
4. Schubert: Nyugtom te vagy 

Schubert: Tavaszi hit 
Kern: Vallomás

5. Wieniawski: Legenda -  Klazsik Lehel, hegedű
6. Rubinstein: Asra 

Goldmark: Forrás 
Weintraub: Pacsirta

1 Káldy: Norvég matrózdal 
Liszt: Vigadás közben -  férfikar 
Hangverseny után tánc.

A minden évben ismétlődő fellépések közül kiemelkedik az, 
amelyre március 25-én, a Nemzeti Szalon szabadkai tárlatának 
megnyitásakor került sor, meg az október 6-ai, amikor Kersch 
Ferenc II. Gyászmiséjét mutatta be a kórus. A Deák-ünnepély 
október 19-én, a Rákóczi-ünnepély pedig november 7-én, illet
ve 8-án zajlott le. A daloskörnek a második napon megtartott 
díszelőadáson jutott jelentősebb szerep, amelyet a városi szín
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házban Pesti Ihász Lajos színtársulatának közreműködésével 
tartottak meg:

1. Kuruc dalok tárogatón
2. Zászlóbontás - élőkép
3. Goll: Kuruc dalok -  a Szabadkai Dalegyesület
4. Színi előadás
5. Huber: Rákóczi-induló -  a dalegyesületet dr. Brenner Jó

zsef és dr. Joó Aurél kísérte zongorán
6. Apotheosis - élőkép

A kórus tevékenysége a továbbiakban jobbára a farsangi 
mulatságok megszervezésében merült ki.

Az 1904. február 15-én előadott zeneszámok olyan hang
zatos címet viselnek, mint: Ideálzenekar, Egyiptomi királyleány 
eljegyzése, Mulatságos népdalegyveleg stb. Biztosan mulatságo
sak voltak.

A november 12-én megrendezett házi dalestély műsorán 
több újonnan betanult szám is szerepelt:

1. Gaál: Eredeti magyar dalok (op. 97) -  négyes férfikar
2. Mendelssohn: Rondo capriccioso -  Horvátovics Ernőné, 

zongora
3. Arany János—Révfy Géza: V. László -  melodráma. Zon

gorakíséret mellett előadja: Iványi Kálmán, Krizse József 
és a férfikar

4. Marschner: Éji dal
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Pacius: Finn zene -  négyes vegyes kar
5. Zsadányi: Boka kesergője - Klazsik Lehel, hegedű
6. Bellovics: A kürt -  négyes férfikar

Dr. Révfy, az elnök, időközben leköszönt, de újra megvá
lasztották. Kersch karmester is lemondott, az ő helyébe 1905 
áprilisában Völgyi Péter került, de csak az év második felében 
tűnt úgy, hogy jó kezekben van a dalárda: az egyesület vezetését 
dr. Sántha Györgyre bízták, a kórus irányítását pedig Gaál Fe
renc vette át.

Az 1906-os farsangi estély műsorának első száma Goldmark 
Sakuntala c. nyitánya volt, amit Gaál Ferenc és Maczák Manó 
adott elő zongorán. A kórus négy számmal szerepelt: Gaál 
Nászdalát maga a szerző vezényelte, Kovarcz Emil Suhog a szél 
c. művét és Lányi Kuruc dalait Klazsik Lehel másodkarmester 
dirigálta, Zichy Géza Szerenádjának megszólaltatásában pe
dig Maczák Manó működött közre. Gaál másik művének, a 
Leteszem a lantot c. melodrámának az előadásával dr. György 
Gáborné és az őt kísérő szerző aratott sikert. Csak ezután követ
kezett a táncmulatság.

A Bácsmegyei Napló leírása szerint „a nemzeti szín és a vá
ros színeinek harmonikus díszitményeitől tarkálló termek alig 
bírták befogadni a ki-be özönlő közönséget. A mindkét nembeli 
ifjúság tömegesen lévén képviselve, pihenésről szó sem lehetett, 
folyt a tánc kivilágos kivirradtig. A szünóra alatt Hasi Kálmán 
édes-bús hallgatói, nótái villanyozták újabb kitartásra a mulato
zó családokat, s így a hajnali órák előtt egyetlenegy családdal sem
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Műsorfüzet abból az időből, 
amikor Gaál Ferenc volt a kórus karnagya
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fogyatkozott meg a báli közönség. De voltak is érdekes megle
petések. A nőválasz alatt a hölgyek ízléses kotillionjelvényekkel 
díszítették fel a jutalmazásra bőven rászolgáló táncosokat s a 
szünetek alatt Sántha György dr. gyorsrajzolással szórakoztatta 
a pihenő párokat. Majd tizenkettes csoportokban mulatságos
nál mulatságosabb álarcok , természetesen a bálozó fiatalság 
köréből, elegyedtek a táncba. így ment ez a hajnal hasadásáig s 
minden résztvevő egy felejthetetlen mulatság kellemes emléké
vel távozott a legkedélyesebb szabadkai báléj színhelyéről.”

Az áprilisban megtartott közgyűlésen a következő vezetősé
get választották meg: Sántha György dr. elnök, Takács Ede alel- 
nök, dr. Dembitz Lajos ügyész, Völgyi János titkár, Dely Ferenc 
pénztárnok, Puketz Kálmán, Hoffmann Ferenc és Guganovics 
Máté számvizsgálók és Steinfeld Lipót ellenőr. A választmány 
tagjai pedig: Abrasics Antal, Bíró Károly, Békeffy Gyula, Decsy 
Jenő, Horváth Ödön, Horvátovics Ernő, Vermes Béla, Váli 
Gyula, ifj. Franki István, Révfy Jenő, Milassin Andor és Berke 
Viktor. Póttagok: Kiss Endre, Regös József és Szabados Béla. Az 
egyesület dísztagnak megválasztotta dr. Brenner Józsefet, Regé- 
nyi Lajost és Gyelmis Gerőt.

Ősszel, október 15-étől kezdve a próbák a városi zenedében 
folytak, de nem sokáig, mert december 11-én elhunyt Gaál Fe
renc, a kórus karnagya. Két nappal később temették el.

A temetés nagy-nagy pompával folyt le: délelőtt a Szent Te- 
réz-templomban tartott gyászmisén elhangzott az elhunyt Rek
viemje és Gyászdahy délután a zeneiskolában, ahol a halottat 
felravatalozták, a gyászbeszéd után elsőként a szerb dalárda vett



75

Gaál Ferenc
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búcsút a kiváló muzsikustól, majd a színház nevében Könyves 
fenő mondott beszédet. A hosszú gyászmenet élén két lovas ha
ladt, őket követte a tűzoltózenekar, a városi zenekar, a koszo
rúkat vivő kocsi, majd három ifjú, akik piros bársony párnán 
vitték a megboldogult kitüntetéseit, utánuk következett a hat ló 
vontatta halottaskocsi s a gyászolók ezrei, ki gyalog, ki pedig 
fogatosan. A Bajai úti temetőben dr. Rácz Soma a zombori da
lárda nevében vett búcsút a halottól, amit a zombori kórus éne
ke követett, ezután pedig a Szabadkai Dalegyesület előadásában 
Gaál Balatoni nótái csendültek fel. A koporsót a fúvószenekar 
hangjai mellett bocsátották sírba.

A dalárda 1907 áprilisának végén összehívott közgyűlésén 
kegyeletes szavakkal emlékeztek meg Gaál Ferencről s ugyan
akkor kinevezték karmesterré Lányi Ernőt, a zeneiskola új 
igazgatóját. Az időközben elhunyt Takács Ede helyébe Koszto
lányi Árpádot, a főgimnázium igazgatóját választották meg al- 
elnöknek, Maczák Manónak pedig jegyzőkönyvileg köszönetét 
mondtak, amiért egy ideig helyettesítette Gaál Ferencet.

Lányi Ernő színre lép

Az új karnagy valóságos csodát tett az együttessel!
Május közepén Újvidéken - más kórusokkal együtt -  részt 

vettek a tízéves Polgári Magyar Dalkör pünkösd napi zászló- 
szentelőjén. Három alkalommal léptek közönség elé: először, 
amikor szerenádot adtak a polgármesternek, másodszor az is-



Maczák Manó, a szabadkai Gimnázium zenetanára
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merkedő estélyen s végül a versenyen. A bírálóbizottság nekik 
Ítélte oda az első díjat s az azzal járó ezüst babérkoszorút. A 
siker titkát a Függetlenség tudósítója azzal magyarázta, hogy a 
Lányi vezényelte kórus „a régi elavult előadási modort -  amely 
még ma is sok vidéki dalárdának sajátja -  elhagyta s modern 
szellemben énekel. Pianoi finomak s mégis tömöttek. Előadá
suk egyszerű. A hazafias dalokat inkább szavalják. A szép ma
gyar dal pedig igaz érzéssel folyik ajkaikról.”

Lányi már 1907 április 3-án, az országos gyermekvédő liga 
javára a színházban rendezett hangversenyen -  Szabadkára való 
érkezése után egy hónappal -  megmutatta oroszlánkörmeit. 
Csáth Géza a Bácskai Hírlapban részletesen beszámolt az ese
ményről, ebből az írásból idézünk: „A tegnapi hangversenyen 
mutakozott be Lányi Ernő, a szabadkai zeneiskola új igazgatója. 
Az ő magával ragadó, hatalmas temperamentuma, karnagyi és 
zeneszerzői géniusza nyomta reá bélyegét az ünnepélyes estre. 
Most láthattuk, hogy mit kaptunk benne.”

„Amikor fölgördült a függöny, és magunk előtt láttuk azt 
az impozáns zenekart, amely a színpadon helyezkedett el, hogy 
eljátssza Weber Bűvös vadászának nyitányát, a közönség egy
szerre elcsendesült. És figyelmes érdeklődés kísérte az egész 
gyönyörűen betanított zenedarabot az első halkkal indított 
hangtól a gyönyörű befejező tételig. Csak hegedűs tizenkettő 
volt a zenekarban, négy cselló dalolt és három nagybőgő búgott.
-  Harminchárman voltak összesen, és a hatás, amelyet keltettek, 
olyan színes, hatalmas volt, amilyet csak nagy, teljes zenekarok 
keltenek. Városi zenészeink képezték a derék zenekar magvát,
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Lányi Ernő
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egy csapat műkedvelő csatlakozott hozzájuk. Amikor pedig 
Lányi -  aki a legnagyobb karmesterekre emlékeztető elragadó 
temperamentummal, világos stilizálással dirigált -  letette a kar
nagyi pálcát, percekig zúgott a taps. A közönség érezte, hogy 
mindez valami új volt, s magunk is azt, hogy ez az előadás egy 
kultúrtörténeti fordulópont Szabadka társadalmi életében.”

„Hiszen itt mindenki kívánja és szereti a zenét, sőt méltá
nyolni tudja a jó zenét. Hogy ez igaz, erről meggyőződhettünk 
akkor is, midőn a közönség a szabadkai Dalegyesületet, amely 
néhány éve (Brenner József dr. karmester távozása óta) stagnált 
és eredményeket fel nem mutatott -  ma hogy újra, a réginél is 
nagyobb erővel állott sorompóba, üdvözölte. Lányinak egyik 
legszebb férfikarát, a csodás formaszépségű poétikus Kertem 
alatt címűt énekelték a szerző vezetése mellett tökéletes elő
adásban.”

„Lányi mint zeneszerző még két számmal szerepelt. Zách 
Klára című melodrámájával és Kuruc induló című zenekari mű
vével. [...] Az ünnepi est egyéb számai közül ki kell emelnünk 
Klein Mátyásné Szőnyi Gina úrasszony énekét, aki egy Halévy- 
féle áriában és egy újrára adott Káldy-féle dalban mutatta meg, 
hogy hangjának üdeségéből semmit se vesztett. A közönség 
éppen olyan érdeklődéssel tapsolt neki, mint néhány év előtt, 
primadonna korában a legszebb sikereinél.”

„Wagner Lohengrinjéböl jeleneteket adtak elő, Lányi harmó- 
niumon, dr. Brenner József zongorán és ifj. Brenner József he
gedűn. [...] Beethoven Isten dicsősége cimű karéneke, amelyet a 
Dalegyesület adott elő, és Taylor egy kis vígjátéka Nagy Imrével,
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Lányi Esti harangszó c. szerzeményének kezdő sorai
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Lugosival, Markovitscsal, Váradival és Fodorral a főszerepek
ben, egészítették ki a hangversenyt.”

„Utolsó szám Lányinak Kuruc indulója volt. Gyújtó hatá
sú, elragadó melódiájú munka. Mikor elhangzottak a viharos 
utolsó akkordok, senki se mozdult a színházból. A közönség 
valóságos tüntetést rendezett a szerző mellett, és újra kívánta 
hallatni a művet. Lányi azzal köszönte meg az ovációkat, hogy 
még egyszer eldirigálta.”

Hát, kezdetnek nem is olyan rossz.
Július 13-án hangzott el először Lányi Bunyó nótája, amely 

nyilvánvalóan túllőtt a célon, mert ami a magyar fülnek kedves 
évődés, hogy

Hej, bunyó, bunyó lány,
Szeretlek én igazán...
Meg hogy
Hej, bunyó, bunyó lány,
Barna kislány, hajolj rám ...

-  a Neven újságírója lelkének egyenesen sértés. A kedélyek 
szerencsére rövidesen lecsillapodtak, s Lányit nemsokára az 
egész város büszkén vallotta magáénak.

Az 1908. március 1-jei jelmezestély műsorára a következő 
zeneszámokat tűzték:

1. Beschnitt: Ossian -  énekkar
2. Mozart: Klarinét-trió -  Lányi zongora, if). Lányi Ernő 

mélyhegedű és Klupp József klarinét



3. Franz: Ősszel
Mag)>ar dalok -  Sólyom Sándor, a szabadkai színház tagja

4. Lányi: Dalegyveleg -  énekkarra

A hagyományos palicsi nyári táncmulatságra abban az év
ben július 4-én került sor, amelyen a dalárda Mozart Himnuszát 
és Selim Palmgren két dalát énekelte, ezenkívül Kepes Flóra, a 
zenede tanárnője eljátszotta Liszt Valse impromptujét és Seeling 
Loreley c. darabját. Egy Beethoven-mű is elhangzott Lányi (zon
gora), Klazsik Lehel (hegedű) és Ploner Antal (cselló) előadásá
ban. Befejezésül az énekkar bemutatta Lányi Petőfi c. szerzemé
nyét fergeteges sikerrel. A hangversenyt követő táncmulatság 
hajnali négy óráig tartott.

Az akkor negyvenhét éves Lányi Ernő kivált mint kórus
szerző volt ismert országszerte. Legújabb sikerét az Elment az 
én rózsám kezdetű, Endrődy Sándor szövegére komponált dal
lal aratta, amely elnyerte a Magyar Dalosegyesületek Országos 
Szövetsége pályázatának első díját, s így a következő évi orszá
gos dalverseny harmadik csoportjának lett a kötelező verseny
darabja. Ezt az örömhírt hallva a kórustagok talán még nagyobb 
lelkesedéssel jártak a mester irányította próbákra a zenedébe 
minden szerdán és pénteken délután hat órára.

Az 1909. év úgy kezdődött, mint a többi, a kötelező farsangi 
bállal, amelyről a Bácsmegyei Napló így számolt be:

„Tegnap tartotta a dalárda nagyszámú közönség jelenlé
tében farsangi jelmezestélyét. Az estély egy mulatságos paró
diával kezdődött, amelyet a dalárda tagjai adtak elő nagy tét-
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szés mellett. Sorban felvonultak a dalárdisták fantasztikusan 
komikus jelmezekben és mindenik egy-egy dalt adott elő. Volt 
közben kabaré, tánc, mozi(!) és szóló zeneszámok. A közönség 
kitörő kacagással kísérte az ötletes számokat, de különösen Lá
nyi Ernő karmester bohó muzsikáját, amellyel a vartyog;- dal
nokversenyt kísérte.”

Ezután következhetett a felkészülés a nagy megmérettetésre, 
a kecskeméti országos dalversenyre. Megnövelték a heti próbák 
számát s egy hónappal az elindulás előtt egyszer csak az derült 
ki, hogy a 35 (36? 32?) lelkes ember a hirtelen támadt anyagi ne
hézségek miatt valószínűleg kénytelen lesz itthon maradni. Lá
nyi azonban nem adta fel a harcot. Mindennap 6 órakor próbát 
tartott a gimnázium tornacsarnokában s nyilvános főpróbákat 
is rendezett: július 30-án a Vas Ádám-féle vendéglőben, augusz
tus 6-án pedig a főgimnáziumban. A kórustagok rajongva kö
vették minden utasítását. Mindennek ellenére az utolsó pillana
tig bizonytalan volt, hogy elutazhatnak-e Kecskemétre. Végül is 
találtak valamiféle megoldást s a Bácskai Napló augusztus 19-i 
számából mindenki elolvashatta a szemtanú helyszíni jelenté
sét: „Minden dalárdát éljenzéssel fogadott a közönség, de mikor 
tegnap este 7 óra felé a szabadkai dalárda lépett az emelvény
re, öt percig tartó éljen harsogott végig az óriási dalcsarnokon. 
Szinte azt hihették, hogy éneklés nélkül akarják jutalomban 
részesiteni [őket...]” Nagy nehezen lecsillapodott a lelkesedés 
s a dalegyesület elkezdhette énekét -  a szabadon választott da
rabot, Petőfinek Lányi által megzenésített rapszódiáját, az Egy 
gondolat bánt engemet kezdetűt. „Egyszerre csak -  folytatja a
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tudósító -  elaludtak az összes villanylámpák. Komor sötétség 
váltotta fel ijesztő váratlansággal a fényt. És megtörtént az, hogy 
a dal hatását nem váltotta fel az ijedtség s a Dalegyesület egyet
len pillanatra sem akadt föl, hanem sötétben folytatta az éneket. 
A rapszódia hatása így még nagyobb volt. Mire az utolsó akkord 
elhangzott, leírhatatlan lelkesedés támadt. A taps, az éljen zú
gott, az emberek felugráltak, hogy magukhoz öleljék dalosain
kat. A lelkesedés fejetlensége szinte megdöbbentő volt.”

A szabadkai kórus produkciója minden várakozást felül
múlt, talán még a bírálóbizottságét is. A zsűri mégis úgy dön
tött, hogy az aranyérmet a kassaiaknak ítéli oda, a szabadkaiak 
pedig megkapták a négy első díj egyikét. Az egészben az a leg
különösebb, hogy a későbbiek során a sajtó már nem is első, ha
nem mind gyakrabban második díjat emlegetett a szabadkaiak 
helyezéseként.

Ez a fél siker megviselte a kórustagok amúgy is erősen meg
tépázott idegeit.

Október 9-én a helybeli közönségnek megismételték a kecs
keméti programot:

Jandl: Fohász
Lányi: Egy gondolat bánt engemet
Thern: Dalünnepen
Hoppé: Népdalok.

A műsorban ezenkívül Budanovits Margit Arany- és Gárdo
nyi-verseket szavalt, Milassin Andor népdalokat énekelt, Koller



Ferenc pedig Wagner Románcát és Hubay egyik Csárdajelenetét 
játszotta el hegedűn.

Erre a hangversenyre kevesen voltak kíváncsiak, ami elked
vetlenítette mind a kórustagokat, mind pedig a vezetőséget. Le
mondott a dalegyesület elnöke s leköszönt Lányi is.

A csúcson

Több mint egy évig semmi sem történt a dalárda portáján. 
Csak 1910. december 17-ére sikerült összehívni a tagságot, s ek
kor választották meg az új vezetőséget is. Az elnöki posztot a 
polgármester, dr. Bíró Károly vállalta el, alelnök Váli Gyula lett, 
a karnagy pedig ismét Lányi.

A kórus tevékenységéről még hosszú hónapokig semmi hírt 
nem közöltek az újságok. 1912. február 19-én végre közönség 
elé álltak, méghozzá nem is akármilyen műsorral:

1. Wagner: A zarándokok kara a Tannhauser c. operából
2. Ady—Reinitz: Egyedül a tengerrel 

Lelkek a pányván
Nádor: Népballadák 
A kenyér 
A gúnár

Virágénekek a XVI. századból -  Vágóné Lénárt Gita, ének
3. Lányi: Fülemile-dal -  énekkar
4. Lányi: Románc

86
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Lányi Ernő egyik legismertebb szerzeménye



88

Weber: Polonéz -  Pápay Iza, zongora
5. Brahms: Schwesterlein

Ade
Spinnerliedchen -  régi német népdal 
Eimanche á Yaube -  bretagne-i dal 
Richepin: Hymne au soleil -  Vágóné Lénárt Gita

6. Palmgren: Hazatérés 
Altatódal -  énekkar

7 Hándel: Obaoa-koncert -  Kvicsala Károly, oboa
8. Liszt: Rajnai bordal -  énekkar

A legnagyobb sikere az énekesnőnek volt, aki ráadásként 
Lányi Oh, mért oly későn kezdetű dalát adta elő.

A kórus az év elejétől kezdve szorgalmasan készülődött 
az 1912 nyarán esedékes országos versenyre. Június 22-én, 
Palicson, egy tombolával és tánccal egybekötött hangversenyen 
bemutatták a versenyre szánt műveket:

Erkel: Takarodó
Sztojanovits: Magyar és kuruc népdalok
Lányi: A kölesdi harcról
Liszt: Magyarok Istene
Erkel: Elvennélek

Az énekkar tökéleteset nyújtott. S ami ennél is fontosabb, 
ugyanúgy szerepelt az országos versenyen is, amelyet abban az 
évben Budapesten tartottak meg. Ezúttal senki sem vitatta el,
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hogy kit illet az aranyérem. Lányi személyesen is több elisme
résben részesült, mivel a Rákos nimfájához c. Kölcsey-versre 
komponált műve egyik kötelező darabja volt a kórusok nagy 
erőpróbájának. Az ünneplésben Lányinak idehaza is bőven 
volt része: július 11-én fényes bankettet rendeztek a tiszteletére 
Palicson, amelyen felköszöntőt mondott a polgármester, a fő
jegyző s a filharmonikusok nevében dr. Manojlovics János.

Ezt a hatalmas sikert már nem lehetett tovább fokozni. Az 
aranyérmes dalárda ettől kezdve zökkenőmentesen működött. 
1912 szeptemberében részt vett a városháza felavatási ünnepsé
gén s a háború kitöréséig még jó néhány emlékezetes koncerttel 
ajándékozta meg a szabadkaiakat.

1913. február 3-án a szokásos farsangi mulatságon a követ
kező művek szerepeltek műsoron:

Zimay: Suhog a szél
Liszt: Magyarok Istene -  Milassin Andor szólójával
Lányi: Temetésre szól az ének
Gróf Andrássy Gyuláné: Krasznahorka büszkesége

Az est vendége egy kitűnő hegedűművésznő - egyébként 
Lányi menye Regéczy Ilona volt, aki a következő műveket 
szólaltatta meg:

Veracini: Szonáta -  Godard: Adagio pathétique -  Sarasate: 
Jota de Pablo -  Chopin: Nocturne -  Brahms—Joachim: Magyar 
tánc.
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A Bácskai Hírlap még aznap(!) beszámolt az eseményről: „A 
gondtalan farsangi jókedv helyett ma este a komoly művészetet 
hirdették a Pest Szálloda emlékezetes öreg termében. A frakkos 
urak, égszínkék mezőben ezüstlant kokárdával megjelentek a 
dobogón s áhitatos arccal, szent meghatottsággal énekeltek. [...] 
Öreg dalárdisták nem emlékeznek hasonló eseményre. Lányi 
Ernő gyönyörű férfikara, a Temetésre szól az ének tökéletes elő
adásával minden kritikán fölül állt.” L. Regéczy Ilona ugyancsak 
kedvező kritikát kapott, s a kritikus azt is megállapította, hogy 
legutóbbi fellépése óta „a tónusa erőteljesebb lett, a technikája 
tökéletesebb s az előadása meggyőzőbb és kerekebb.”

A dalárda karnagyának hírneve napról napra nőtt. A Ma
gyar Dalosszövetség hivatalos lapja, a tizenkilenc éve megjelenő 
Magyar Dal 1913-ban adta ki első kottamellékletét, Lányi egyik 
férfikarra írt művét, mert a megindoklás szerint „jobb névvel 
nem lehetett volna útnak indítani az első karmellékletet.”

Időközben végleg elsimultak azok az ellentétek, amelyek 
korábban meg-megbénították a dalegyesület munkáját. A de
cemberi közgyűlésen újra dr. Sántha Györgyöt ültették az elnö
ki székbe, a polgármestert pedig megválasztották díszelnöknek. 
1914 februárjában, húshagyó kedden, a hagyományos táncvi
galmat négy kórusmű előzte meg: Pogatschnigg Dal a dalról c. 
szerzeménye, Lányi Néprománczi, Schubertnek Az éj c. szerze
ménye és Szlavjanszkij feldolgozásában az Ej, uhnyem.

1914-ben ismét országos dalosviadalra készítette fel Lányi a 
dalárdát, augusztus közepén kellett volna, hogy sor kerüljön rá
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Kolozsvárott. De minden jel arra utal, hogy az első világháború 
vihara -  más annyi mindenhez hasonlóan -  ezt is elsöpörte.

Mire Szabadka némileg kiheverte a vérzivatar okozta ször
nyűségeket, Lányi Ernő már a Bajai úti temetőben aludta örök 
álmát -  1923-ban hunyt el -, s nem akadt más, aki vállalkozott 
volna rá, hogy újra életre keltse a Szabadkai Dalegyesületet.

* * *

A teljesség kedvéért végezetül idézzünk egy részletet dr. 
Brenner József 1940-ben lejegyzett Emlékirataiból, amelyben
-  sértett félként -  a következőképp összegezi a kórus tevékeny
ségét:

„Az 1889-ben megalakított Szabadkai Dalegyesületről azt 
hittem, hogy maradandó életű lesz, de csak 29 évig élt. Az 1918. 
évben végképp kiadta lelkét, egyrészt a világháború okozta ka
tasztrófa miatt, hogy nem volt már köztünk senki, akinek lel
kesedése és tettereje együtt tartotta volna az egyletet. Minthogy 
én kénytelen voltam még az 1904. évben lemondani vezetői ál
lásomról, nem vehettem részt az egylet vezetésében. Lányi Ernő 
maradt az élén, de ő sem fejtett ki annyi tevékenységet, amire 
szükség lett volna. Persze ennek egyik oka az volt, hogy már 
elfogyott az a pénz és vagyon, amely az én működésem alatt 
egy szigorú fegyelem alatt összegyűlt. Az a néhány ezer koro
na, melyet összetartottunk, mivel nem kellett karnagyot fizetni 
míg én voltam az, s még az előadások jövedelmére is ügyeltem s 
gondom volt rá, hogy a befolyó jövedelmek a takarékpénztárba 
kerüljenek s azt onnan ki ne szedjék. Mihelyt én nem voltam



92

ott, a vagyon rohamosan fogyott s végül el is fogyott, a tago
kat sem volt, aki együtt tartsa és lelkesítse, így azután az egylet 
a bekövetkezett uralomváltozás alatt szépen eltűnt. Nem volt 
aki életben tartsa. A pénz elfogyott, senki nem kérte számon, 
az egyéb vagyon: zongora, harmónium, temérdek hangjegy stb. 
isten tudja hova lett. Elkallódott. Gazdája sincs a kárnak. Hiá
ba küzdöttem húsz éven át a kultúra érdekében. Csak éppen az 
emléke maradt, ha ugyan maradt, a Dalegyesületnek. Legfeljebb 
a régi újságok sovány riportjai adnak némi fogalmat az egylet 
elmúlt életéről, s az én régi feljegyzéseim, amikből látom, hogy 
működésem alatt 125 ízben léptünk fel nyilvánosan, hazafias 
ünnepélyeken, hangversenyeken, dalestélyen, temetésen, misé
ken stb., és egyszer sem siker nélkül, mindig díjazás nélkül. [...] 
Még legfeljebb az az ezüstkoszorú emlékeztethet a dalárdára, 
amelyiket a fiumei dalversenyen való működésért kaptunk az 
egri dalkörtől kárpótlásul a hivatalos jury igazságtalan ítélete 
miatt, meg az a lószobor, amit a kecskeméti versenyen való köz
reműködésért kapott az egylet Lányi Ernő működése idején.”
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Dr. Brenner József
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Utószó

Fél évszázadnak kellett eltelnie, mire sikerült a városban 
összeverbuválni egy olyan énekkart, amely a Szabadkai Dal
egyesület méltó utódjának mondhatja magát. 1968 óta működik 
Szabadka országos hírű kamarakórusa, a PRO MUSICA. Szám
talan siker fűződik a nevéhez. Egy nap talán akad majd valaki, 
aki ennek a kórusnak a történetét is megírja.
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